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Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet 
2628-2 med ikraftträdande tidigast från den 
17 april 2018 

Nedan följer en sammanställning av kommande ändringar i bilagorna till Balans-

ansvarsavtal 2628-2 samt uppdatering av regeldokumenten ”Regler för upphand-

ling och rapportering av FCR-N och FCR-D” samt ”Regler för fakturering av 

Systemtjänster ”. 

Ändringarna gäller från den tidpunkt nästa uppdatering av marknads- och plane-

ringssystemet Fifty driftsätts, dock tidigast från den 17 april 2018.  Om ikraftträ-

dande sker senare än den 17 april kommer Svenska kraftnät att meddela att detta 

sker senast den 3 april. Därefter kommer Svenska kraftnät att meddela faktiskt 

datum för ikraftträdande senast två veckor innan detta datum infaller.  

Ändringar i dokumenten är skrivna i tre olika färger. Röd text används för att mar-

kera remissade ändringar, grön anger text som är förflyttad och lila text används 

för att markera ändringar som gjorts efter remissförfarandet.  

Remissade ändringar 

De områden där Svenska kraftnät föreslog ändringar i remissen ändrades slutligen 

enligt nedan.  

Beräkning av energivolymen för FCR 
Ändringar i avtalet och i regeldokumentet ”Regler för upphandling och rapporte-

ring av FCR-N och FCR-D” med grund i beräkning av energivolymen för FCR: 

> Bilaga 6, 6.4 Prissättning av aktiverad energivolym FCR  

Tidigare har energivolymen beräknats baserad på rapporterad FCR-N och tids-

avvikelseförändringen under timmen. I och med denna ändring beräknas ener-

givolymen baserat på planer för FCR-N och uppmätt medelfrekvens per kvart.  
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> Regeldokument ”Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och 

FCR-D”, avsnitt 3 Rapportering av mätvärden samt avsnitt 4 Energivolym 

FCR  

Ändring från energivolym beräknad utifrån medelfrekvens istället för tidsavvi-

kelse innebär en ny formel för beräkning av volymen. Denna nya formel har 

förts in i regeldokumentet och ersätter den tidigare. I den kommande version-

en av Fifty är det planerad FCR-N som kommer att användas i beräkningen av 

energivolymen. Inskickade timplaner divideras med fyra för att få ett medel-

värde per kvart att använda vid beräkningen. Uppmätt FCR tas tills vidare bort 

från formeln. Möjlighet att använda uppmätt FCR kommer att tillkomma i en 

senare version av Fifty. 

Återrapportering av information 
Ändringar i avtalet och i regeldokumentet ”Regler för upphandling och rapporte-

ring av FCR-N och FCR-D”, gällande återrapportering av information: 

> Bilaga 2, 2.4.2 Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig  

Tidsavvikelseförändring har tidigare återrapporterats eftersom energivolym 

FCR har baserats på denna. Då beräkningen inte längre baseras på tidsavvikel-

seförändringen kommer detta värde inte att återrapporteras. Istället återrap-

porteras medelfrekvens per kvart.  

Det har förtydligats att aktiverad FCR-N samt aktiverad aFRR återrapporteras 

till Balansansvariga som deltar i handeln med FCR respektive aFRR. Återrap-

porteringen består av belopp i EUR samt aktiverad energi för upp- respektive 

nedreglering per Balansansvarig, timme och Elområde. 

> Regeldokument ”Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och 

FCR-D”, avsnitt 7.2 Avräkningsskedet 

Tidsavvikelseförändring har tidigare återrapporterats eftersom energivolym 

FCR har baserats på denna. Då beräkningen inte längre baseras på tidsavvikel-

seförändringen kommer detta värde inte att återrapporteras. Istället återrap-

porteras medelfrekvens per kvart. 

Fakturering av systemtjänster 
Ändringar i avtalet med grund i fakturering av systemtjänster: 

> Bilaga 8, 8.5 Fakturering och betalning 

Texten har uppdaterats för att förtydliga att fakturering av systemtjänster ska ske 

månadsvis.  

> Regeldokument ” Regler för fakturering av Systemtjänster”, avsnitt 1 Faktu-

rering av systemtjänster 
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Enligt nuvarande regeldokument ska fakturering ske veckovis och avse en Le-

veransvecka. Detta ändras till månadsvis fakturering och att fakturan istället 

ska avse en Leveransmånad. Både namn på månad samt datumperiod ska 

anges på fakturan så att perioden görs tydlig. Kravet på att specificera underla-

get per Leveransvecka har tagits bort då det inte längre anses nödvändigt. 

Då negativa belopp faktureras görs detta som en utanordning mot Svenska 

kraftnät. Detta framgår inte i nuvarande regeldokument och skrivs därför in i 

regeldokumentet. Den remissade texten har ändrats något för att tydliggöra att 

negativa belopp faktureras. Negativa belopp kan till exempel vara aktuellt då 

Svenska kraftnät efteråt vid kontroll ser att mindre mängd reserv än den upp-

handlade volymen funnits tillgänglig under upphandlad timme. Det läggs även 

in ett förtydligande i texten om att fakturan bara avser upphandlad FCR-

kapacitet, eftersom energiaktivering för FCR inte ingår i denna faktura.  

De Systemtjänster som faktureras Svenska kraftnät är kapaciteten avseende 

systemtjänsterna FCR-N, FCR-D, aFRR uppreglering och aFRR nedreglering. 

Detta tydliggörs i avsnitt 1.1 genom att skriva ut även dessa istället för enbart 

FCR och aFRR. 

Avsnittet 1.2 angående val av valuta har skrivits om för att bli tydligare. In-

formation om val av valuta gentemot eSett har tagits bort eftersom det inte på-

verkar fakturering av systemtjänster. Kontaktväg för val av valuta har ändrats 

för att minska personberoende. 

Fakturaspecifikationen har uppdaterats för att tydligare beskriva vad fakturan 

ska innehålla. Fakturan ska redovisa både upphandlad kapacitet i MW och 

kostnaden för denna (i EUR eller SEK) för att underlätta kontroll av underla-

get. Summering av såld kapacitet och nettosumma av kostnaderna ska redovi-

sas per systemtjänst. 

> Regeldokument ” Regler för fakturering av Systemtjänster”, avsnitt 2 Ytterli-

gare information 

Kontaktuppgifter till Svenska kraftnät ändras för att minska personberoende. 

Förtydligande kring prekvalificering 
Ändringar i avtalet med grund i förtydligande kring prekvalificering: 

> Bilaga 3, 3.1 Allmänt 

Godkänd prekvalificering av berörda enheter är liksom tidigare ett krav för att 

en balansansvarig ska kunna delta i handel med FCR. Information om detta in-

förs i Balansansvarsavtalets bilaga 3. 

> Bilaga 4, 4.1 Allmänt 
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Texten angående prekvalificering av berörda enheter som levererar aFRR har 

förtydligats. Prekvalificering behöver genomföras med godkänt resultat för att 

kunna delta i handel med aFRR. 

Övriga ändringar  
Ändringar i avtalet som rör diverse olika ämnen.  

> Bilaga 1, Definitioner och Bilaga 5, punkten 5.5 Särskilda driftförhållanden 

samt regeldokument ”Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och 

FCR-D” 

Frekvensvärden anges genomgående med två decimaler. 

> Bilaga 1, Definitioner  

Leveransvecka stryks från definitionslistan i Balansansvarsavtalets bilaga ef-

tersom begreppet inte längre nämns i avtalet. 

> Bilaga 2, 2.5 Rapportering av realtidsmätdata för FCR och FRR och Bilaga 3, 

3.1 Allmänt  

Tidigare specificerades Svenska kraftnäts rätt att granska att Balansansvarig 

följer regeldokumenten för upphandling och rapportering av FCR i samband 

med rapportering av mätvärden (bilaga 2, 2.5) och prissättning av bud (bilaga 

3, 3.1). En ny mer generell skrivning i Balansansvarsavtalets bilaga 3.1 anger att 

Svenska kraftnäts har rätt att granska att Balansansvarig följer regeldokumen-

ten ”Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D” och ”Reg-

ler för prisberäkning av budpris för FCR-N och FCR-D”.  

> Bilaga 3, 3.2 Tekniska krav på FCR 

De tekniska kraven för FCR-N och FCR-D har delats upp i två olika avsnitt 

(3.2.1 och 3.2.2). 

> Regeldokumentet ”Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och 

FCR-D”, avsnitt 1 Modell för upphandling 

Tidpunkten för bud på D-1 har korrigerats i enlighet med Bilaga 3, 3.4 Regler 

för budgivning till D-1 handel. 

Tidpunkten för slutförd upphandling D-1 har korrigerats i enlighet med Bilaga 

3, 3.4 Regler för budgivning till D-1 handel. 

> Regeldokumentet ”Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och 

FCR-D”, avsnitt 3.1 Driftskedet (realtid) 

Förtydligande i texten. 
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Ändringar som inte remissats  

Under tiden för remissen har Svenska kraftnät identifierat ytterligare behov av 

ändringar i avtalet 

Krav på användande av Nord Pool AS Urgent Market    
Message system 
I Balansansvarsavtalet återfinns idag ett krav att använda Nord Pools AS:s system 

Urgent Market Message (UMM) för den rapportering av ändrade förhållanden i sin 

produktion och förbrukning som ska göras enligt gällande lagstiftning. Som en 

följd av kommissionsriktlinjen för kapacitetstilldelning och hantering av överbe-

lastning (GL CACM) kommer elbörsernas verksamhet att öppnas för konkurrens 

och el kommer att kunna handlas på fler än en börs i Norden. Det kan också 

komma att finnas fler system för rapportering enligt REMIT. Kravet på att använda 

Nord Pools AS:s system Urgent Market Message (UMM) tas därför bort. För ytter-

ligare information om rapportering enligt Transparensförordningen hänvisas till 

Svenska kraftnäts hemsida: http://www.svk.se. 

> Bilaga 2, 2.1 Allmänt 

Krav på att Balansansvariga ska använda Nord Pool AS Urgent Market Message 

applikation för den rapportering av ändrade förhållanden i sin produktion och 

förbrukning som ska göras enligt gällande lagstiftning stryks.  

Registreringsnummer för energiskatt 
Från den 1 januari 2018 flyttas elhandelsföretagens ansvar för att kräva in ener-

giskatt på el över till elnätsföretagen. Uppgift om Registreringsnummer för ener-

giskatt behövs därmed inte.   

> Försättsblad 

Informationsfältet ”Registreringsnummer för energiskatt” tas bort från försättsbla-

det till avtalet då Svenska kraftnät inte längre kräver att balansansvariga tillhanda-

håller detta registreringsnummer. 

 

Mindre ändringar 

> Bilaga 8, 8.5 Fakturering och betalning 

Namnet på regeldokumentet i meningen Ytterligare bestämmelser kring fak-

turering och betalning återfinns i regeldokumentet ”Regler om fakturering”. 

har korrigerats till ”Regler för fakturering av Systemtjänster”.  

> Bilaga 8, 8.1 Balansansvarigs ansvar för kontroll och rättning 

http://www.svk.se/
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Redaktionell ändring från rätta till påtala. Meningen Handel ska rättas senast 

kl. 12.00 första Vardagen efter Leveransdygnet enligt 2.4.3. tas bort (missat i 

tidigare avtal i samband med att bilateral handel flyttades över till eSett).  


