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Utvärdering om ansökan
är komplett. Bekräftelse

Inom 8 veckor

Utvärdering om tekniska
kraven uppfylls. Besked

lämnas så snart som 
möjligt, senast inom

3 månader

Formell ansökan om 
förkvalificering av en

stödtjänstlevererande
enhet/grupp

Ber vid behov om ändring av 
datum för tester

Ytterligare information 
tillhandahålls inom 

4 veckor

Svenska kraftnät (Svk)

Begär ytterligare 
information

Begär in ändringar/
kompletteringar

Uppsättning och test 
för rapportering av 

realtidsmätvärden och 
dataloggning

Den 
förkvalificerade 

enheten/gruppen 
är godkänd som en 
stödtjänstleverera
nde grupp/enhet

Den testade enheten/gruppen 
godkänns inte som en 

stödtjänstlevererande enhet/
grupp

Implementering 
av ändringar/

kompletteringar

Potentiell leverantör av 
stödtjänster

Informerar 3 veckor i förväg om 
planerat 

datum för de tester som ska göras 
för att förkvalificera enheten/
gruppen så att Svk kan delta

Genomför test

Ofullständig

Ansökan återkallas Inga tillägg Fullständig

Godkänd

Icke godkänd

Ingen ändring/
komplettering

Ändring/
komplettering

Fullständig

Ansökningsprocessen med tillhörande ledtider för att börja leverera FFR, FCR, aFRR eller mFRR till Svenska 

kraftnät illustreras i figuren. Aktör meddelar Svenska kraftnät om planerat datum för de tester som ska göras 

senast 3 veckor i förväg för att förkvalificera enheten/gruppen, så att Svenska kraftnät kan närvara. Svenska 

kraftnät ber om nödvändigt om ändring av datum för tester. Test genomförs enligt Testprogram för respektive 

stödtjänst. Aktör gör formell ansökan till Svenska kraftnät. Svenska kraftnät utvärderar ansökan. OBS! Under 

bedömningen kan Svenska kraftnät komma att begära in ytterligare uppgifter. 

Ansökan avslås eller godkänns. Om ansökan avslås får aktören information om vilka åtgärder som eventuellt 

behöver vidtas för att enheten eller gruppen ska kunna bli godkänd. Om ansökan godkänns genomförs 

registrering av realtidsmätvärden och dataloggning. Bekräftelse av ansökan sker inom åtta veckor. Svenska 

kraftnät meddelar aktören om ansökan är fullständig inom åtta veckor från att Svenska kraftnät mottagit den 

formella ansökan. 

Komplettering av ansökan ska ske inom fyra veckor. Om Svenska kraftnät begär kompletterande information från 

aktören ska den kompletterande informationen lämnas till Svenska kraftnät inom fyra veckor från mottagandet av 

begäran. Beslut sker inom tre månader från fullständig ansökan. Inom tre månader från det att Svenska kraftnät 

bekräftat att ansökan är fullständig ska Svenska kraftnät besluta huruvida enheten eller gruppen uppfyller 

kriterierna för förkvalificeringen.

 


