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Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar i remissen för 
bilagor till balansansvarsavtal 2628-2 

Detta dokument är en sammanställning av inkomna remissvar samt Svenska kraft-

näts bemötande på dessa inklusive de ändringar i avtalsbilagorna som de resulterat 

i. Totalt inkom sju aktörer med remissvar, varav en aktör är en intresseorganisat-

ion. Tre av aktörerna meddelade att de inte hade några synpunkter på föreslagna 

ändringar.  

Kompletterande till detta dokument finns två versioner av Balansansvarsavtalet 

och dess bilagor med slutgiltiga förändringar inkluderade – en version med synliga 

ändringar jämfört med avtal 2628-1 och den tidigare utskickade versionen av avtal 

2628-2 med bilagor samt en slutgiltig version med alla ändringar integrerade. Mot-

svarande versioner finns för regeldokumenten ”Regler för upphandling och rap-

portering av FCR-N och FCR-D” samt ”Regler för fakturering av Systemtjänster”. 
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Synpunkter angående FCR 

Beräkning av energivolymen för FCR 
Idag beräknas aktiverad FCR på olika sätt av Svenska kraftnät och Statnett. Fifty-

projektet har föreslagit ett nytt harmoniserat sätt att beräkna FCR.  

1. Remissvar: medelfrekvens i stället för tidsavvikelse 

Två aktörer efterlyser ett förtydligande angående det nya sättet att beräkna FCR 

baserat på medelfrekvens snarare än tidsavvikelse. Aktörerna vill ha en bekräftelse 

att ”detta bara gäller beräkningen för levererad FCR och att det inte kommer 

påverkas den nominella frekvensen (körningen).” 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Det är endast beräkningen av levererad energivolym (FCR) som ändras.  

Övriga synpunkter FCR 
2. Remissvar: prissättning av aktiverad energivolym FCR 

En aktör undrar varför FCR-D inte inkluderas i beräkningen av energivolym FCR. 

Aktören undrar vidare varför Svenska kraftnät inte rapporterar planlagd och upp-

mätt FCR-D på samma sätt som man rapporterar FCR-N.   

Bemötande från Svenska kraftnät 

Om rapporterad FCR-D också ska inkluderas i energivolym FCR skulle beräkning-

en av energivolymen behöva ta hänsyn till att olika volymer handlas upp för FCR-N 

och FCR-D samt att de aktiveras vid olika frekvensintervall. Detta görs inte idag 

varför Svenska kraftnät inte rapporterar detta idag. 

3. Remissvar: prissättning av levererad FCR per 15-minutersperiod 

En aktör anser att de fyra energivolymer per 15-minutersintervall som beräknas 

som en del av beräkningen av energivolym FCR bör prissättas separat istället för att 

summeras.  Aktören anser att separat prissättning bättre skulle spegla den nytta 

som FCR-N tillför systemet. Om FCR-N används för att hantera överfrekvens under 

en del av en timma och sedan används för att hantera underfrekvens under en an-

nan del av samma timma kan en beräkningsmetodik där energivolymer adderas 

leda till att det beräknade nettobidraget för hela timman blir noll trots att FCR-N 

bidrar till att balansera systemet under båda delarna, vilket aktören anser är fel.  

Aktören påpekar att separat prissättning dessutom liknar den metodik som redan 

används för aFRR där separata volymer för upp- och nedreglering används. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Idag finns en timmarknad för alla produkter däribland FCR och därför beräknas 

nettovolymen över timmen. FCR är dessutom en symmetrisk produkt medan aFRR 

handlas upp separat för upp- respektive nedreglering.  
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Svenska kraftnät anser att avräkning per kvart ger en mer korrekt prissättning. 

Detta planeras att införas under år 2020. 

4. Remissvar: uppdelning av FCR i två separata produkter för reglering 

upp respektive ner.  

Två aktörer anser att FCR-produkter bör kunna tillhandahållas av icke-

konventionella kraftverk som exempelvis vindkraftverk. Man menar därför att kra-

vet på symmetriska FCR-produkter bör tas bort och ersättas med ett system med 

separata produkter för upp- och nedreglering. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät vill möjliggöra för fler typer av både resurser och leverantörer att 

delta på reservmarknaderna. Nya krav för reservprodukterna FCR-N och FCR-D 

utreds av en nordisk analysgrupp för att säkerställa rätt kravspecifikat-

ion/prestanda utifrån kraftsystemets behov. Dessutom kan också anpassningar 

utifrån de europeiska nätkoderna krävas och därtill säkerställande av likviditet på 

reservmarknaderna. Svenska kraftnät inväntar förslag från analysgruppen vad 

gäller utveckling av FCR. 

Återrapportering av information  
I och med att beräkningen av energivolym för FCR ändras till att baseras på medel-

frekvens istället för tidavvikelse så ändras även återrapporteringen från Svenska 

kraftnät. Återrapportering av frekvens ersätter återrapportering av tidsavvikelse. 

5. Remissvar: Rapporterad FCR-N  

En aktör konstaterar att både regeldokumentet ”Regler för upphandling och rap-

portering av FCR-N och FCR-D” kapitel 4.2 samt i ”Balansansvarsavtalet 2628-2” 

kapitel 6.4 använder ett nytt begrepp ”rapporterad FCR-N”. Aktören anser att det 

är oklart vad detta begrepp egentligen innebär. Aktören konstaterar att termen 

”rapporterad” används för både ”rapporterade planeringsvärden” och ”rapporte-

rade mätvärden” i andra delar av avtalet. Aktören anser att ”rapporterad FCR-N” 

bör ersättas med ”rapporterad uppmätt FCR-N” för att överensstämma med tidi-

gare versioner av avtalet. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

I tidigare versioner av balansansvarsavtalet används antingen uppmätt eller plane-

rad FCR i beräkningen av energivolym för FCR där planer används om uppmätt 

värde saknas. I kommande version av Fifty är det dock enbart planer som tas med i 

beräkningen. Användningen av uppmätta värden kommer att möjliggöras i senare 

versioner.  

6. Remissvar: Svenska kraftnäts rapportering av aktiverad FCR 

En aktör föreslår att Svenska kraftnät ska rapportera aktiverad FCR-D på samma 

sätt som man rapporterar aktiverad FCR-N, d.v.s. per balansansvarig, timme, samt 
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elområde. Aktören föreslår dessutom att Svenska kraftnät ska rapportera planlagd 

och uppmätt FCR-D på samma sätt som man rapporterar planlagd och uppmätt 

FCR-N. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Såsom förklarats i bemötande av remissvar 2 beräknas inte energivolymen för 

FCR-D skild från FCR-N. Därför återrapporteras inte detta. 

Fakturering av systemtjänster 
För att tydligare beskriva villkoren kring fakturering av Systemtjänster föreslogs 

ändringar i regeldokumentet ”Regler för fakturering av Systemtjänster”.  

7. Remissvar: generellt om faktureringsfrekvensen 

En aktör påpekar att faktureringen tidigare har förändrats i balansansvarsavtalet så 

faktureringsunderlag skickas till Svenska kraftnät en gång per månad istället för 

efter varje leveransvecka. Detta innebär att aktören får in pengar senare jämfört 

med tidigare. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har gjort bedömningen att månadsvis fakturering är att föredra. 

8. Remissvar: fakturering av negativa belopp 

En aktör önskar ett förtydligande angående nya skrivelser om fakturering av nega-

tiva belopp i dokumentet ”Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansan-

svarsavtal 2628-2”.  På sidan 3 anges följande: ”Negativa belopp kan faktureras. 

Detta framgår inte i nuvarande regeldokument skrivs därför in i regeldokumen-

tet. Negativa belopp kan till exempel vara aktuellt då Svenska kraftnät efteråt vid 

kontroll ser att mindre mängd reserv än den upphandlade volymen funnits till-

gänglig under upphandlad timme. Det läggs även in ett förtydligande i texten om 

att fakturan bara avser upphandlat FCR-kapacitet, eftersom energiaktivering 

FCR inte ingår i denna faktura. ” 

Bemötande från Svenska kraftnät 

I praktiken kan negativa belopp uppstå för aktören gentemot Svenska kraftnät i 

samband med att aktören behöver återköpa kapacitet då återköp alltid görs till 

marginalpris. Med marginalpris avses i detta fall det högsta pris för vilket kapacitet 

har handlats när all kapacitet för timmen är upphandlad. Detta kan ske både före 

och efter leverans av FCR. 

Förtydligande kring prekvalificering 
Ändringar gällande prekvalificering av FCR föreslogs för att tydliggöra detta krav. 

9. Remissvar: instruktioner FCR-D 
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En aktör önskar tydligare information om hur anläggningar prekvalificeras. Man 

konstaterar att avtalet innebär att nya anläggningar måste prekvalificeras enligt 

instruktioner från Svenska kraftnät. Aktören efterlyser en tydligare beskrivning av 

dessa instruktioner. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Samtliga enheter som levererar FCR måste liksom tidigare prekvalificeras.  I sam-

band med implementeringen av de EU-gemensamma nätföreskrifter och kommiss-

ionsriktlinjer kommer Svenska kraftnät att utveckla och tydliggöra prekvalifice-

ringsprocesserna. Fram tills processerna är på plats sker prekvalificering i samråd 

med Svenska kraftnät.  

Övriga synpunkter i remissvaren 
10. Remissvar: tidpunkten för bud på D-1 

En aktör har konstaterat att ändringsdokumentet anger att tidpunkten för läm-

nande av bud D-1 samt tidpunkten för slutförd upphandling D-1 har korrigerats. 

Aktören konstater även att ändringsdokumentet hänvisar till ytterligare detaljer om 

dessa korrigeringar i bilaga 3, ”3.4 Regler för budgivning till D1-handel”. Men 

aktören menar att detta stycke beskriver dagens system och önskar att Svenska 

kraftnät förtydligar vad det är som har korrigerats. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Ingen tidpunkt har förändrats. Tidigare stod det fel tidpunkt i regeldokumentet.  

11. Remissvar: Förtydligande om ändringarnas ikraftträdande 

En aktör ber om förtydligande kring ändringarnas ikraftträdande som meddelas 

gälla när nästa version av Fifty driftsätts, dock tidigast 1 mars 2018, medan avsnitt 

15 i huvuddelen säger ”Avtalet gäller från undertecknandet och träder i kraft den 

dag då eSett Oy övertar ansvaret att utföra Balansavräkning, dock tidigast från 

2017-05-01, och tills vidare.”. 

Bemötande från Svenska kraftnät: 

Datum för ikraftträdandet ändras enbart när ändringar sker i avtalets huvuddel.  

Då ändras datum för ikraftträdandet i avsnitt 15 och nya underskrifter krävs från 

Balansansvariga. Eftersom uppdatering nu endast görs av avtalets bilagor krävs 

ingen underskrift från Balansansvariga. För att tydliggöra när ändringar sker i bila-

gorna har versionshanteringen av avtalet införts, dvs. att avtalet vid de nu genom-

förda ändringarna går från version 2628-1 till 2628-2.  Datumet för publicering 

återfinns på försättsbladet till avtalet och tydliggör om det är version 2628-2 publi-

cerad före remissen eller efter remissen.  

12. Remissvar: krav på att genomföra Produktionsförflyttningar 

Två aktörer anser att den nuvarande hanteringen med särregler för aktörer med 
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produktionsförändringar mellan två efterföljande timmar över 200 MW bör ersät-

tas. De anser att hanteringen inte garanterar kostnadsminimering samt att den 

dessutom utgör en negativ särbehandling av vissa balansansvariga och därför bry-

ter mot de övergripande kraven på objektiva och icke-diskriminerande regler. 

Aktörerna anser att fram till att 15 minuters avräkning införs bör nuvarande hante-

ring av produktionsförflyttningar ersättas av den hantering som Svenska kraftnät 

använde innan 2013 då behovet av korrigeringar runt tidsskarvar initierades av 

balanstjänsten. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Eftersom samma krav gäller alla aktörer har Svenska kraftnät ansett detta krav 

vara icke-diskriminerande och behandlar alla lika.  

I samband med andra förändringar, av vilka 15 minuters avräkning är ett exempel, 

kommer Svenska kraftnät att se över kravet om produktionsförflyttningar och dess 

utformning.  

13. Remissvar: planera sig i balans 

En aktör hänvisar till kravet om att planera sig i balans som beskrivs i avsnitt 4 i 

huvudelen av avtalet, samt texten i avsnitt 9 som lyder: ”Ett exempel på missbruk 

av Balanstjänsten är att medvetet eller systematiskt ha stor obalans.”. Aktören 

menar att det för en vindkraftproducent är omöjligt att undvika medvetna obalan-

ser och tycker det är orimligt att lägga det kravet på Balansansvarig med oreglerbar 

produktion. För att undgå diskriminering ber aktören därför Svenska kraftnät att 

utvärdera kravet om att planera sig i balans i sin helhet.  Aktören menar att med 

dagens prissättning av obalanser har aktörerna incitament till att ha en balans som 

hjälper systemet och menar därför att ett uttalat balanskrav inte är ändamålsenligt 

och att ökande andel oreglerbar produktion aktualiserar problemställningen. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Då en Balansansvarig lägger en plan för exempelvis vindkraft efter bästa förmåga 

med den vetskap denne har 45 minuter innan Leveranstimmen och verkligheten 

sedan avviker från den planen anser inte Svenska kraftnät vara att ”medvetet ha 

stor obalans”.  

Kommissionsriktlinjen för balanshållning av el (på engelska Electricity Balancing 

Guideline) medför en helt ny uppsättning av villkor och frågeställningen kommer 

att adresseras tillsammans med flera andra frågeställningar rörande balansering, 

incitament och ansvar. 

14. Remissvar: Fifty 

En aktör konstaterar att Svenska kraftnät håller på att ersätta existerande mark-

nads- och planeringssystem med ett nytt system kallat Fifty, samt att det uttalade 

målet för Fifty är ett robust och långsiktigt system med så få landspecifika anpass-

ningar som möjligt. Aktören anser att gemensamma nordiska lösningar bör efter-
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strävas och efterlyser information om vilka landspecifika anpassningar till Fifty 

som görs eller planeras i respektive land. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Utvecklingen av Fifty att påverkas av EU-gemensamma nätföreskrifter och kom-

missionsriktlinjer samt utvecklingen av det nya balanseringskonceptet som Stat-

nett och Svenska kraftnät utvecklar gemensamt. De lösningar som tas fram kom-

mer att i så stor omfattning som möjligt att vara gemensamma för Sverige, Norge 

och Danmark, och där det går anpassas till motsvarande europeiska plattformar. 

Frågor om utveckling av Fifty samt hur detta påverkar aktörerna kommer att han-

teras kontinuerligt inom referensgruppen för Fifty. 

15. Remissvar: marginalprissättning för FCR- och aFRR-kapacitet 

En aktör framför att marginalprissättning är en bättre prissättningsmetod för FCR- 

och aFRR-kapacitet än pay-as-bid. Aktören menar att marginalprissättning ger en 

mer förutsägbar och transparent prissättning som ger aktörerna incitament till att 

överväga att öka sitt deltagande i marknaden. Aktören ber därför Svenska kraftnät 

om att ändra prissättningsmetoden i dessa två marknader. 

Bemötande från Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har marginalprissättning som föredragen prissättningsmodell för 

alla marknadslösningar.  

Prissättningsmetoden för FCR-kapacitet kommer att ses över under 2018.  Svenska 

kraftnät återkommer i denna fråga. Gällande prissättning för kapacitetsmarknaden 

för aFRR, pågår idag ett arbete med att införa en gemensam nordisk marknad för 

detta. Enligt plan ska marknaden driftsättas under 2019 med pay-as-bid som pris-

sättningsmodell.  

 


