Datum: 2020-02-19

Ärendenummer: 2019/3403

Version: 1

Förslag till ansökan om undantag från
publicering av information om enskilda
bud i enlighet med artikel 12.3 i
kommissionens förordning (EU)
2017/2195 av den 23 november 2017
om fastställande av riktlinjer för
balanshållning avseende el (EB)

Innehåll
1

Förslag till ansökan om undantag...................................................................... 1

2

Motivering till förslaget att söka undantag ....................................................... 2

1

Förslag till ansökan om undantag

Härmed föreslår Affärsverket svenska kraftnät om att söka undantag från att
publicera enskilda bud enligt riktlinjer för balanshållning av el artikel 12.3 på
samtliga marknader för balanstjänster, med stöd i artikel 12.4. Förslaget till
undantag inkluderar såväl kapacitetsmarknader som energiaktiveringsmarknader.
Undantaget föreslås gälla tills vidare - dock skall nytt undantag sökas årsvis enligt
legalt ramverk. Det bör noteras att Affärsverket svenska kraftnät har som ambition
att uppnå väl fungerande marknader för såväl energi- som kapacitetsprodukter för
balanstjänster, och därmed ser föreslagen undantagsansökan som en tillfällig
lösning och ej en del av den långsiktiga marknadslösningen för balanstjänster.
Förslaget till att söka undantag från kravet att publicera enskilda bud avser
samtliga marknader för balanstjänster, se Tabell 1 nedan för specifikation. Ett ”X”
avser sökt undantag, ”Ej relevant” avser att produkt/marknad ej finns i nuläget.
Produkt

Kapacitetsmarknad

Energiaktiveringsmarknad

mFRR

X

X

aFRR

X

Ej relevant

FCR-N

X

Ej relevant

FCR-D

X

Ej relevant

Tabell 1. Produkter som Affärsverket svenska kraftnät söker undantag att
publicera enskilda bud för.
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Motivering till förslaget att söka
undantag

Artikel 12.4 ger Affärsverket svenska kraftnät möjlighet att inte publicera
information enligt artikel 12.3 om detta bedöms motiverat med hänsyn till risk för
marknadsfunktionen och om undantaget inte väntas störa en väl fungerande
marknad.
Eftersom en konsekvensanalys inte är genomförd för publicering av enskilda bud
på marknaderna för balanstjänster, yrkar Affärsverket svenska kraftnät på att
sådan publicering av försiktighetsprincip skjuts fram tills att motsvarande
konsekvenser och effekter är utvärderade. Överlag ser Affärsverket svenska
kraftnät en ökad risk för en eventuell reducerad marknadsfunktion då utbudet av
balanstjänster på olika sätt är begränsade till en enskild eller ett fåtal aktörer per
Elområde.
Mer specifikt ställer artikel 12.3 paragraf f) krav på publicering av enskilda bud på
ett sätt som inte görs idag för de respektive nationella kapacitetsmarknaderna i
Norden. De svenska kapacitetsmarknaderna för FCR-produkterna och aFRR
upphandlas nationellt, ersättning sker enligt pay-as-bid och det finns idag få
leverantörer (totalt sex leverantörer av FCR varav tre är dominerande samt tre
leverantörer av aFRR). Om enskilda bud publiceras är bedömningen att en eller
flera aktörer relativt enkelt kan beräkna övriga aktörers budstrategier och
prissättning. Utöver den direkta risken för reducerad marknadsfunktion,
framförallt vid bristsituationer för såväl Sverige som i enskilda elområden, så finns
det eventuellt en ökad risk för strategisk prissättning av bud.
Likaledes ställer artikel 12.3 paragraf b) krav på publicering av enskilda bud på ett
sätt som inte görs idag för den nordiska mFRR-energiaktiveringsmarknaden (även
kallad reglerkraftmarknaden). Denna marknad är en sedan länge etablerad och,
sett till hela Norden, en generellt sett relativt likvid marknad med ett större antal
aktörer. Dock finns det även här tidpunkter och enskilda Elområde där det finns en
möjlig risk för att enskilda aktörer och deras budstrategier enkelt kan identifieras
vid publicering av enskilda bud p.g.a. bristande utbud.
För den nordiska mFRR-energiaktiveringsmarknaden förväntas också att
förfarandet för publicering initialt kommer skilja sig åt bland de nordiska
TSO:erna. Fingrid publicerar de finska aktörernas enskilda bud sedan den 18
december 2019, medan Statnett och Energinet av olika skäl inte kommer att göra
detta från 18 december 2019. Ambitionen för Affärsverket svenska kraftnät är att
på sikt skapa harmoniserade marknadsplatser med handelsutbyte, där
informationen är symmetrisk och villkor är lika för aktörer i hela norden.
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