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1. Inledning 

Mötet inleddes med kort presentationsrunda då det fanns nya medlemmar och ersättare i rådet.  

Dagordning 
Dagordning fastslogs. Till punkten övriga frågor lades Elmarknadshubb på förfrågan av Jonas samt 

tidplanen för fortsatt arbete kring Short term markets efter önskemål av Magnus. 

Föregående mötesanteckningar 
Inga kommentarer har inkommit. Mötesanteckningarna godkändes. 

Aktuella frågor 
Malin informerade om stamnätstariffen för år 2020. Effektavgiften baseras på abonnemang och 

kommer att höjas med ca 20% vilket motiveras av de ökade kostnaderna för stödtjänster samt ökade 

kostnader för att omhänderta kreosotimpregnerat trä efter en dom i Mark-och miljööverdomstolen. 

Höjningen slår olika mot olika kunder då tariffen är geografiskt differentierad. Energiavgiften speglar 

Svenska kraftnäts kostnader för stamnätsförlusterna. Energiavgiften kommer att justeras så att 

energipriset utgörs av ett rörligt pris, dvs spotpriset i respektive elområde, samt ett fast riskpåslag om 

10 Sek/MWh. Förlustkoefficienterna sänks med knappt 2 % jämfört med 2019 års koefficienter.  

Prognosen av g-tariff (kostnad för inmatning i Euro/MWh) för 2020 uppgår till knappt 0,9 

Euro/MWh och då har kostnaden för förlustkraft samt stödtjänster (systemdrifttjänster) inte räknats 

in enligt EU-förordning 838/2010. Taket i de nordiska länderna är satt till 1,2 Euro/MWh.  

Kristian önskade mer information kring hur avgiften räknas fram då det nu är svårt att se hur allt 

hänger ihop. Tex genom att förtydliga vilka kostnader som täcks genom stamnätstariffen. Detta gäller 

även G-tariffen. Riksrevisionen gjorde en beräkning för några år sedan och det vore bra om Svenska 

kraftnät stämde av sina beräkningar mot den för att se om beräkningarna görs på samma sätt. Kristian 

kommer skicka rapporten till Tania.  

Anna påpekade att det blivit omkastade siffror i kostnadstabellen som illustrerade reservernas 

fördelning på Svenska kraftnäts olika verksamhetsgrenar. Felet är rättat men som Malin nämnde har 

kostnaderna ökat särskilt för FCR-D och de kostnaderna belastar stamnätet med 2/3.   

En fråga ställdes om det finns några europeiska regelverk som reglerar vilka kostnader som ska belasta 

Nät respektive System. Svaret är att det saknas detaljerade regelverk men frågan om vilka kostnader 

som ska belasta vilken verksamhetsgren är mycket aktuell tex i samband med att nya reservprodukter 

tillkommer.   

Rickard frågade om vad orsaken är till införandet av spotpris i tariffen. Den bakomliggande orsaken är 

främst att spegla de verkliga kostnaderna och att prissignalen går fram.   

Det konkluderades att ökad transparens kring hur stamnätstariffen räknas ut är önskvärt. Ett förslag 

var att det utskick som görs i samband med information om förändringar av tariffen kan utökas till att 

omfatta mer information.  
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Vidare informerades om att Tarifföversynen kommer återupptas och ambitionen är att en tidplan 

presenteras på novembermötet.  Tanken är att samma referensgrupp från i våras knyts till arbetet men 

möjligen utökad med en plats om någon representant för en större elförbrukare är intresserade av att 

delta då det saknas idag.  

Malin tog upp referensgruppen för FFR och tillsättningen av denna föranlett en fråga från Magnus 

under sommaren. En referensgrupp kommer att tillsättas inför det fortsatta arbetet med 

implementeringen. Magnus påpekade att det är viktigt att marknadsaktörerna får komma in tidigt i 

processen då de tekniska kraven specificeras för att undvika att fel vägval görs som därefter är svåra 

eller omöjliga att ändra på. Han har fått indikationer från medlemmar som säger att så är fallet och att 

de produkter som nu väljs kommer att vara sämre för maskinerna.  

Inför mötet hade Vattenfall inkommit med en fråga avseende referensgrupp och tidplan gäller FCR 

tekniska krav. En referensgrupp har utsetts och de informeras kontinuerligt om status i det nordiska 

projektet. Kristian poängterade att det är viktigt att komma igång fort och att koppla samman 

frågorna.   

2. Rådens Funktion 

Malin återkopplade från tidigare mötes diskussioner där det var tydligt att rådsmedlemmarna ser ett 

behov av att involveras tidigare i pågående arbete. Malin menade att det är vår ambition och att vi 

kommer att ta förbättringssteg allteftersom. Svenska kraftnät har infört en intern synkning mellan 

drift-, planerings och elmarknadsrådet för att avgöra vilka frågor som ska tas upp i vilket råd samt 

fånga upp frågor som behöver avhandlas i flera av råden. Detta kan innebära att vi väljer att ta upp 

frågeställningar som kommer in via marknadsrådet i något av de andra råden om de passar bättre där. 

3. Fjärde inre marknadspaketet   

Fjärde inre marknadspaketet utgjorde mötets fördjupningspunkt med olika föredragare och är en 

uppföljning från föregående marknadsråd där rådets medlemmar efterlyste en tidig dialog gällande 

den nya lagstiftningen för att möjliggöra gemensamma tolkningar och bild av vilka konsekvenserna 

blir.  

Introduktion Svk:s gapanalys  
Fredrik Wik presenterade Svenska kraftnäts övergripande resultat (preliminära) från den GAP-analys 

som nu genomförs i syfte att identifiera gap mellan tredje och fjärde elmarknadspaketet. Analysen 

kommer att fungera som underlag för det kommande implementeringsarbetet för att överbrygga 

gapen och syftar till att Svenska kraftnät ska uppfylla regelverken. Analysen kommer att påverka hur vi 

lägger upp arbetet och prioriterar olika frågor. En del kommer att vara helt interna frågeställningar 

medan andra delar kräver en dialog med marknadsaktörerna. 

Det är tydligt att de nya regelverken ställer krav på hur TSO:er och DSO:er ska göra olika saker och det 

är positivt att mandat och roller förtydligas. Det är även ett stort fokus på transparens. Men det finns 

utmaningar för implementeringen som exempelvis att det finns motsägelser i regelverken. Det ställs 

tex krav på icke-diskriminerande agerande samtidigt som det finns krav på att främja förnybart eller 
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på att krav ska anpassas utifrån att kraftsystemet blir mer decentraliserat  samtidigt som handeln med 

el ska ske mer gränsöverskridande.  

Rådet menade att det krävs transparens kring hur Svenska kraftnäts arbete fortskrider samt en 

kontinuerlig dialog och samarbete. 

Vad ingår i Ei:s uppdrag – Tobias Johansson 
Tobias från Energimarknadsinspektionen redogjorde för det uppdrag som inspektionen fick i våras om 

hur fjärde marknadspaketet bör implementeras. Utöver Elmarknadsdirektivet omfattar uppdraget 

även Elhandelsförordningen, Byråförordningen samt riskberedskapsförordningen. Uppdraget innebär 

att analysera vilka åtgärder som krävs för genomförandet och att lämna konsekvensbedömningar samt 

förslag till hur genomförandet ska göras i den nationella lagstiftningen. Redovisning väntas ske senast 

den 29 november 2019. 

Magnus hade hört ett en begäran om förlängning skulle göras men det var inte något som Tobias 

kunde bekräfta vid mötet. 

Tobias påpekade att eftersom förordningarna gäller direkt så kommer tex 70%-regeln att träda i kraft 

redan den 1 januari nästa år. Diskussion kring hur regeln ska tolkas följde och det konkluderades att 

det finns ett behov för myndigheterna att reda ut frågan eftersom det tycks finns många olika 

tolkningar. 

Tobias avslutade med att nämna det seminarium som hålls den 1 oktober. Seminariet är dock 

fulltecknat så det är i mån av avhopp som plats kan erhållas. För mer information och 

kontaktuppgifter: https://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-

2019/seminarium-om-ren-energipaketet-om-nyheter-som-paverkar-regelverket-i-sverige/ 

Vilka GAP ser Vattenfall? 
Kristians presentation fokuserades på förordningen men han poängterade att det finns mycket som 

påverkar tex DSO:er som inte berörs i presentationen. Även Kristian påtalade att det finns vissa 

utmaningar och motsättningar i regelverken som är viktiga att komma till rätta med. Ett axplock av det 

som diskuterade var: 

-Det är motstridigt att agera icke-diskriminerade samtidigt som teknisk prestanda ska bibehållas. 

-Att obalansprissättningen inte ska förutbestämmas men reflektera realtidspris samtidigt som trenden 

går mot kontrakterade reserver.  

- Problematik kring specialregleringar: Hur bokförs effektkraftaffärer? Behov av att TSO:erna bättre 

kommunicerar vad som sker och att de inser att marknadsaktörerna reagerar på TSO;ernas 

information.  

- Metodutveckling av ”resource adequacy” kommer ta lång tid och under den  här tiden får Svk inte 

handla upp effektreserv. Hur ska detta hinnas med till maj?  

Rickard kommenterade att många länder kommer att begära förlängning för införande av dagen före 

och intra dag vilket innebär att det kommer finnas flera olika upplösningar att hantera och att 15-

minuters bud sannolikt blir en lokal angelägenhet och inte en gränsöverskridande.  

https://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2019/seminarium-om-ren-energipaketet-om-nyheter-som-paverkar-regelverket-i-sverige/
https://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2019/seminarium-om-ren-energipaketet-om-nyheter-som-paverkar-regelverket-i-sverige/
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Kristian avslutade med att flagga att frågor kring lager och flexibilitet är otroligt viktiga frågor för 

DSO:erna. 

Kapacitetsmekanismer 
Henrik lyfte i sin presentation utmaningar som Uniper ser avseende kapacitetsmekanismer och 

förordningens konsekvenser för den befintliga effektreserven. I artikel 22 anges att obalanser ska 

avräknas till priset för VOLL samt att deltagande resurser i den strategiska reserven inte får vara 

aktiva på marknaden (produktion såväl som förbrukning).  

En ytterligare komplikation finns som berör gränsvärden för koldioxidutsläpp där regelverket i 

praktiken pekar ut en viss teknik eftersom det enbart är vissa anläggningar som de facto klarar 

uppställda krav.  

En diskussion kring om reglerna även omfattar störningsreserven. Fredrik bedömde att det inte gjorde 

det men det pågår en utredning.  

Gemensam diskussion 
Magnus menade att Svenska kraftnät ännu inte kommit så långt i extern redovisning av GAP-analysen 

och föreslog att en grupp bildas med representanter från Energimarknadsinspektionen, Svenska 

kraftnät samt marknadsaktörerna. Det finns en lång lista med olika frågeställningar som skulle behöva 

diskuteras i ett sådant forum. Vidare påpekades att marknadsaktörerna vill veta hur Svenska kraftnät 

prioriterar och menade att marknadsaktörerna kan ha värdefulla perspektiv.   

Rickard menade att det finns oklarheter kvar från det tredje paketet utöver de nya regler som nu 

kommer med det fjärde paketet. Det bör även hållas i minnet att allt ännu inte är förankrat och 

godkänt ännu. Det pågår mycket förändringsarbete i koderna vilket innebär att chansen att påverka 

faktiskt finns just nu.  Finns det något som vi utöver att göra en GAP-analys kan samlas kring som 

behöver skrivas in i tilläggsmetodikerna?  

Kristian ansåg att en del frågor behöver diskuteras i mindre grupper som tex hur marknaden reagerar 

på ny data och han föreslog att överväga någon form av 4-partssamarbete dvs mellan företrädare för 

produktion, nät, Ei och Svk. Eventuellt skulle även Nord Pool kunna delta i en sådan grupp. 

Sammanfattningsvis önskar rådet ett utökat samarbete dels avseende Gap-analys men även i 

metodframtagande. Arbetsgruppen/grupperna bör vara mer riktade samarbeten runt koderna och 

bemannas med experter.  

4.    Störningsreserven idag och i framtiden  

Jesper Nyberg redogjorde för hur störningsreserven används idag. Den snabba aktiva 

störningsreserven ska kunna regleras inom 15 minuter enligt krav i systemdriftavtalet. Den är belägen 

i SE3 (900 MW) och SE 4 (550 MW). Därtill delas 300 MW med Danmark. Storleken på 

störningsreserven bestäms av det dimensionerande felet (Oskarshamn block 3).  

Syftet med den snabba aktiv störningsreserven är att den ska återställa den frekvensstyrda 

normaldriftreserven (FCR-N) och den frekvensstyrda störningsreserven (FCR-D) efter en störning för 
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att säkerställa att kraftsystemet är redo för en ny störning inom 15 min, men också för att hantera 

elberedskapsfunktionen (så som ö-drift och dödnätsstart).  

Störningsreserven har således idag flera nyttor inbakade i samma produkt. Den nyttan som avser att 

återställa automatiska reserverna (FCR) inom 15 min motsvarar att säkerställa tillräcklig mFRR-

kapacitet. 

Svenska kraftnät förstärkte störningsreserven med en kompletterande upphandling av mFRR-

kapacitet under våren 2019 med 110 MW i SE3 och SE4. Den kompletterande upphandlingen utfördes 

mot bakgrund av att den installerade effekten i störningsreserven har ett underskott som bland annat 

beror på att gasturbinerna, med en medelålder på dryga 40 år, allt oftare är otillgängliga på grund av 

nödvändiga underhållsåtgärder. Svenska kraftnät ser ett fortsatt behov för att komplettera med 

ytterligare effekt i störningsreserven. 

I presentationsunderlaget finns en bild som visar reservens användning under en 10-årsperiod och 

skälen till aktiveringen. Gasturbiner användes oftare innan införandet av elområden 2011. Numera är 

det ca 50 aktiveringar per år och som mest har 700 MW aktiverats. I snitt är det 200-300 MW per 

gång och ca 20 minuter per körning. Den främsta orsaken till aktivering är UF (Underfrekvens)-start 

vilket betyder att gasturbinerna startas automatisk vid olika nivåer i frekvensspannet 49,70 till 49,50 

Hz. När orsaken till aktivering anges vara balans kan det vara för att långsammare åtgärder vidtagits 

men för att inte ha överlast för länge så aktiveras även störningsreserven.  

Alla körningar av störningsreserven hanteras som effektkraftaffärer och aktören ersätts enligt ”pay as 

bid” mot aktören. Reglerkraftpriset ska inte påverkas.  

På frågan om inte budstegen påverkades svarades att den i praktiken kan påverkas men att det inte är 

intentionen. Gasturbinerna plockas bort allteftersom marknadsbuden kommer in. Kristian undrade 

om inte obalansen borde prissättas vid användningen av störningsreserven. Svaret är att det kan man 

diskutera men reserven finansieras i alla fall delvis via avgifterna till balansansvariga men även av 

stamnätstariffen samt beredskapsanslag.  

Eftersom Svenska kraftnät ser ett behov för en kompletterande upphandling av mFRR-kapacitet har 

en dialog förts med Energimarknadsinspektionen under 2018 inför upphandlingen som genomfördes 

2019. Svenska kraftnät planerar att fortsätta med denna upphandling då underskott fortfarande finns. 

Skillnaden från föregående år är att det finns krav i förordningen 2019/943 om att godkännande från 

tillsynsmyndigheten behövs om kontraktslängd över en dag ska ingås förbehållet att 

standardprodukter finns definierade. 

Svenska kraftnät arbetar med att ta fram en strategi för övergång från nuvarande hantering av 

störningsreserven till hantering som är förenligt med förordningen 2019/943 och EB GL 2017/2195. 

Genomförandet av handlingsplanen som baseras på strategin önskar Svenska kraftnät diskutera med 

marknadsaktörerna i en referensgrupp. Vi kommer återkomma om tillsättandet av referensgruppen. 

Den störningsreserv vi har idag hanterar flera syften i samma avtal men regelverket ställer krav på 

olika avtal för att hantera de olika stödtjänsterna. Det är komplext och tidskrävande och ett exempel 

på då en extern referensgrupp kan bidra mycket i arbetet. 

Torbjörn frågade om samma kapacitet kan säljas på flera marknader och svaret är att den kan det. 

Förordningen säger ingenting om detta. Huruvida detta betyder mer effekt på marknaden är svårt att 
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besvara. Kristian menade att det är svårt att förstå/se skillnaden på störningsreserv och 

kapacitetsmekanismer. Regelverket tycks luddigt kring om tex mFRR kan anses vara en 

kapacitetsmekanism (på andra kontraktstider) men reflektionen var samtidigt att det ger 

medlemsstater vissa frihetsgrader. 

Torbjörn frågade om kommande upphandlings utformning och tidplan. Den kompletterande 

upphandlingen av mFRR-kapacitet kommer att gälla maximalt ett år och avser ca 300 MW. Sannolikt 

påbörjas upphandlingen i januari 2020. Nuvarande kontrakt sträcker sig fram till 31 maj 2020 så de 

nya kontrakten behöver gälla från den tidpunkten. Den 18 september lämnade Svenska kraftnät ett 

pressmeddelande om fortsatt upphandling: https://www.svk.se/om-oss/press/fortsatt-arlig-

upphandling-av-mfrr-kapacitet---3261737/ 

Rådet undrade m det finns några andra länder som hanterar reserverna på liknande sätt. Anna 

svarade att i Norge finns RKOM (för mFRR-kapacitet) och i Finland nyttjas gasturbiner och kontrakt 

men kunde inte säkert säga hur långa avtalen är. 

Tobias undrade när Svenska kraftnät inkommer med ansökan om undantag till 

Energimarknadsinspektionen. Anna svarade att Svenska kraftnäts tolkning är att ansökan endast 

krävs när det finns ett alternativ, dvs standardprodukt och kapacitetsmarknad och det finns ju inte för 

närvarande. Däremot har vi formellt informerat Energimarknadsinspektionen om Svenska Kraftnäts 

plan för fortsatt upphandling av mFRR-kapacitet som uppgår till maximalt ett år.  

5. Översyn av Elområdesindelningen 

Christina Simón redogjorde för den lagstiftning som trädde i kraft den 4 juli 2019. Den nya 

Elförordningen (2019/943) ställer bland annat krav på att alla systemansvariga gemensamt ska ta 

fram förslag till metod för indelning av elområden, genomföra översyner av indelningarna samt ange 

alternativa elområdesindelningar för varje kapacitetsberäkningsregion. De sistnämnda ska därefter 

vidareanalyseras enligt den gemensamma metoden. Regelbundna översyner behöver sedan göras vart 

fjärde år men det betyder inte att det behöver ske en förändring av indelningen vart fjärde år.  

Föregående vecka meddelade de nordiska TSO:erna att en gemensam nordisk elområdesöversyn ska 

genomföras.  

Arbetet med att utveckla en gemensam europeisk metod för elområdesindelning pågår och senast den 

1 oktober 2019 ska det gemensamma förslaget till metod överlämnas till tillsynsmyndigheterna för 

godkännande. De eventuella elområdesindelningar som ska analyseras i den regionala översynen ska 

framgå av underlaget. Den nordiska översynen ska vara klar senast ett år efter att metoden har 

godkänts. Alla eventuella förslag till ändringar i elområdesindelningen inom en region kommer 

samrådas med elmarknadens aktörer innan de lämnas till tillsynsmyndigheterna för beslut. Beslut om 

eventuella förändringar av elområdesindelningen är tänkt att tas före slutet av 2020.  

Tobias tillade att det krävs ett enhälligt beslut från tillsynsmyndigheterna. Saknas det kommer beslutet 

gå vidare till ACER. Ytterst är det sedan sannolikt Regeringen som fattar beslut om elområdena men 

de skulle kunna delegera beslutet till Energimarknadsinspektionen. 

https://www.svk.se/om-oss/press/fortsatt-arlig-upphandling-av-mfrr-kapacitet---3261737/
https://www.svk.se/om-oss/press/fortsatt-arlig-upphandling-av-mfrr-kapacitet---3261737/
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För svensk del kommer flera alternativa elområdesindelningar att analyseras. Till exempel att slå 

samman nuvarande SE3 och SE4 och att temporärt införa ett nytt SE4 i form av 

Storstockholmsområdet (fram till 2030) då nätkapacitetsförstärkningar bedöms kunna vara på plats. 

Även andra alternativ kan komma att utredas. Det är till exempel inte givet att SE1 och SE2 kommer 

att se ut som idag. 

Sedan en tid pågår en nationell analys av nuvarande elområdesindelning i Sverige bland annat för att 

analysera effekterna av Sydvästlänken på den befintliga indelningen. Projektledare Anders Danell 

kommer till rådet i november 2019 för att berätta mer om resultatet från utredningen. 

Rådets representanter frågade om inte ett gemensamt område över landsgränserna borde analyseras i 

den nordiska översynen. Svaret är att det inte behöver göras enligt regelverket men det finns heller 

inget som förhindrar en sådan analys eller ett sådant förslag till indelning. Synpunkter på att det vore 

positivt med ett minskat antal områden framfördes eftersom det är dåligt för marknaden ur ett 

riskhanteringsperspektiv med många områden särskilt med en svag finansiell marknad. Christina 

svarare att även det skulle kunna vara ett alternativt analysspår. 

Tanken på att införa ett Stockholmsområde ifrågasattes liksom att det skulle vara ett alternativ som 

behöver analyseras. Christina svarade att behovet för att analysera Stockholm som ett område 

förklaras av att Sydvästlänken reducerar problematiken vid snitt 4 och SE3 vilket skulle kunna 

innebära ensammanslagning av SE3 och SE4. Detta i kombination med att kraftproduktion försvinner 

och ökad urbanisering föranleder att alternativet i alla fall granskas. Diskussion följde kring vad det 

egentligen finns för resurser i Stockholmsområdet som kan reagera på prissignalen och om det 

verkligen är en lösning på kapacitetsfrågan.  

6. NBM – remiss och status 

Nordiska balanseringsprogrammet har avrapporteras på flera råd tidigare. Tidplanen och roadmap har 

varit ute på konsultation. Det nordiska balanseringsprogrammet driver stora förändringar, IT-

utveckling och kostnader. Syftet med konsultationen var bland annat att prioriteringar behövde 

diskuteras med branschen för att stämma av vad som ansågs vara högst prioriterat av de olika 

ingående delarna i NBM och vilken tidpunkt som är realistisk för de olika blocken. Remissvar har 

inkommit från alla länder och alla kategorier. De områden/block som konsulterades var bland annat 

nordisk aFRR-marknad, nordisk mFRR-marknad, enpris-avräkning samt nettoposition, 

automatisering av mFRR balansering och 15-minutersavräkning.  

Den generella återkopplingen i remissvaren var att marknadsaktörerna önskade mer detaljer, 

konsekvenser samt kostnad för respektive block. Därtill framhölls att tidsplanerna bör vara realistiska 

och inte optimistiska. Det efterfrågades bättre insyn i vilka ledtider som finns och en skarp deadline 

för specifikt 15-min avräkning. Hur intressenterna svarat skiljer sig självfallet åt beroende på vilken 

roll de har men exempelvis mFRR tycks inte vara prioriterat framför andra områden i road-mappen. 

Det kan konstateras att svenska aktörer var mer positiva till kapacitetsmarknader jämfört med övriga 

länder vilket möjligen reflekterar hur det ser ut idag. Önskemål från samtliga länder att införa enpris-

modell samt 1-position och följa EBGLs tidplan och intressenterna ser inget behov av att avvakta 

införandet av kvartsavräkningen för ett samtidigt införande.   
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Magnus förtydligade att intressenterna hellre vill att det ska gå ännu fortare i den frågeställningen, dvs  

att gå före den europeiska lagstiftningen. Jonas menade att avgiftsmodellen och kostnadsallokeringen 

behöver ses över med anledning av att enprismodellen och nettobalans inför.  

För kvartsavräkningen kommer TSO:erna behöva söka uppskov till kvartal 4 2022. Nätägare vill införa 

kvartsavräkning i samband med Elmarknadshubben för att slippa anpassa systemen flera gånger. 

Frågan ställdes om hur kvartavräkningen kommer att hanteras. Anna svarade att Svenska kraftnät 

hanterar en övergångslösning i väntan på Elmarknadshubben.   

Den 23 oktober ska den slutliga roadmapen för NBM att vara klar och publicering sker i nov/dec.   

7. BA 2020 – ekonomiskt utfall samt avgifter 

Anna förklarade att kostnaden för stödtjänster ökat dramatiskt under de senaste åren. Hittills i år 

ligger kostnaderna 300 mnkr över budget vilket är 48 % högre än budget. Prognosen för helåret pekar 

på en kostnad om 1,5 miljarder. Anna menade att motsvarade trend har kunnat skönjas även i Norge 

under vårfloden där de börjar se större variationer. Fingrid har dock lyckats sänka kostnaderna genom 

att nyttja förbrukningsreduktioner. På frågan om kostnadsökningen kan bero på överköp av aFRR och 

FCR svarade Anna att de automatiska reserverna nyttjas väldigt mycket och ser inte att överköp 

förklarar ökningen.  

Mot bakgrund av kostnadsökningarna startar Svenska kraftnät ett projekt där granskning av 

prissättning hos dagens aktörer kommer att ske. Syftet är att bättre förstå vad som påverkar priserna 

och vad som orsakat förändringen. Dagens prissättning är inte helt fri. Ett större handlingsprogram 

kommer också tas fram i syfte att förbättra effektiviteten på marknaderna för stödtjänster 

Anna konstaterade att kostnadsutvecklingen får konsekvenser även för balansavgifterna. Det 

ackumulerade underskottet från 2018 kommer att öka givet årets utfall. Svenska kraftnät ska nå sitt 

avkastningskrav under en konjunkturcykel (2013-2023). Det betyder att vi behöver höja avgifterna för 

att hämta in underskottet. Beslut om avgifterna kommer att fattas i september, men preliminärt 

besked om höjning av avgifterna har redan kommunicerats.  

En fråga inkom under mötet om hur Svenska kraftnäts totala budget såg ut. Det prognosticerade 

resultatet för helåret 2019 uppgick till 584 mnkr för stamnätet, 29 mnkr för system samt 6 mnkr för 

Telekom. Dvs ett budgeterat resultat om 619 mnkr.  

8. Balansansvarsavtal och BRP/BSP 

Jenny Lagerkvist och Zarah Andersson föredrog punkten. Jenny presenterade tidplanen avseende 

uppdatering till nästa version av balansansvarsavtalet, 3829-2. Remissen är planerad till perioden 11 

nov – 3 dec 2019 och avtalet publiceras den 20 december samt träder i kraft i mars 2020.  

Det blir en ny avtalsstruktur med uppdelning i två avtal för BRP respektive BSP. Huvudavtalet 

kvarstår, därtill finns allmänna villkor som gäller samtliga oavsett om man levererar reserver eller inte. 

Kraven för de olika reservprodukterna kommer att samlas i tre olika bilagor. Innehållsmässigt kommer 

avtalet att förändras bland annat avseende FCR och IT-säkerhet vid central styrning och att nya 
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begrepp om systemdrifttillstånden införlivas. Remissen kommer även omfatta skärpta krav för ett 

stabilt system men för att förändringarna ska kunna införas i avtalet avvaktas ett besked i december 

från Energimarknadsinspektionen.   

Villkoren för den nya nordiska kapacitetsmarknaden kommer att ersätta dagens villkor i avtalet. Ett 

förslag har lämnats till de nordiska NRA:erna. Planen är att starta upp marknaden 1 mars 2020 men 

det kräver godkännande av NRA:erna. Om inget godkännande erhålls är planen att införa en nationell 

marknad som i så stor utsträckning som möjligt efterliknar den tänkta nordiska. 

Avseende status för villkoren för BSP och BRP informerade Zarah om att förslaget ligger hos 

Energimarknadsinspektionen som också informerat om att de kommer att begära komplettering från 

Svenska kraftnät. Det är inte klart när BSP-rollen kan införas men en kvalificerad gissning pekar på 

maj – juni 2021. Det är många andra förändringar som väntas träda i kraft vid ungefär samma 

tidpunkt och om möjligt synkas avtal och andra förändringar.  

9. Nätkoder -status 

På grund av tidsbrist utgick närmare information om FCA, CACM samt SOGL men presentationerna 

fanns med i utskickat underlag. 

Anna fokuserades på EBGL och dess status. Följande metodförslag har tillsynsmyndigheten lämnat en 

ändringsbegäran till TSO:erna.   

• Artikel 50.1 Gemensamma avräkningsregler mellan TSO:er 

• Artikel 52 Avräkning av obalanser 

> Artikel 29 Aktivering av bud på balansenergi (Activation purposes) 

Svenska kraftnät har till den 9 november på sig att justera artikel 52. Vad som gäller för övriga artiklar 

är oklart då inte alla tillsynsmyndigheter lämnat ändringsbegäran. 

Tre metoder kommer att beslutas av ACER då tillsynsmyndigheterna inte kunde enas om ett 

godkännande eller en ändringsbegäran. 

Kommentarer om förslag till ACER 
Tobias presenterade den regulatoriska processen. NRA:erna fick förslagen från TSO:erna i februari 

2019 och hade därefter 6 månader på sig att antingen enas, begära ändring alternativt att skicka vidare 

metoderna till ACER för ett avgörande. I tre metoder kunde ingen enighet nås vilket innebar att 

förslagen skickades till ACER som har fram till januari 2020 för att utarbeta metoderna.  

Följande punkter skickades vidare till ACER. 

• mFRR IF: Otillgängliga bud och ”motaktivering”  

• aFRR IF: Modellen för utbytet mellan TSOs 

• Prissättning: Tidsperiod för prissättning av balansenergi och pris beroende på 

aktivering.  
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ACER kommer att ha en konsultation i november samt en workshop. Därefter väntas beslut i januari. 

10. Övriga frågor 

Hantering av aFRR 
Karolina Näsholm från Svenska kraftnäts driftavdelning redogjorde kort för problematiken kring 

aFRR vilket föranletts av tidigare diskussioner i rådet samt en fråga från Fortum om en situation den 

27 augusti då aFRR var fullt utreglerad samtidigt som mFRR var reglerad åt andra hållet under en 

längre period. Utan att gå in på detaljer förklarade Karolina att det finns flera olika anledningar till att 

aFRR kan vara fullt utreglerad under en längre tid. Delvis har det att göra med brister i interna rutiner 

hos Svk samt bristande rutiner mellan Svk och Statnett delvis med att det finns begränsat med aFRR-

volym. Reserven finns heller inte tillgänglig alla timmar, bud kan bli instängda och last kommer inte 

alltid då det är tänkt. Karolina utlovade en mer ingående presentation i november och genomgång av 

de faktorer som behöver tas hänsyn till och som påverkar hanteringen av aFRR och mFRR. 

Motsvarande presentation kommer även att hållas på driftrådets kommande möte. Rådet var mycket 

intresserat av en sådan genomgång. 

Elmarknadshubben 
Tania informerade om att departementet föregående vecka meddelade att deras arbete med 

lagstiftningen för den kommande Elmarknadshubben samt den elhandlarcentriska modellen är 

försenat. Lagrådsremissen som planerats komma denna höst/vinter kommer beslutas först senare 

under 2020. Den generella branschtolkningen tycks vara att lagrådsremissen kommer tidigast i slutet 

av 2020 med en efterföljande proposition under våren 2021. Förseningen påverkar projektets tidplan 

som tidigare indikerade en möjlig go live i slutet av 2022. Exakta konsekvenser av beskedet har inte 

utretts av projektet men Svenska kraftnät fortsätter i enlighet med sitt uppdrag och bygger en hubb 

baserad på den elhandlarcentriska modellen.  

Den remitterade sekventiella driftsättningsplanen föreslog att funktioner kunde driftsättas sekventiellt 

i motsats till att införa en hubb med samtliga funktioner vid ett och samma tillfälle. Förslaget har 

mottagits positivt av 95 % av de 66 företag som besvarat remissen men alla kommentarer har ännu 

inte hunnit analyseras. 

Jonas undrade om när hubben bedömdes kunna tas i drift. Tania svarade att det är svårt att ge 

definitivt besked. Ingen konsekvensanalys har gjorts av projektet ännu och därmed finns ingen ny 

tidplan.  Ett antagande, givet branschens antagande att lagstiftningen nu blir ett år försenad, är att 

även idrifttagandet löper risk att bli ett år försenat. Projektet kommer att uppdatera tidplanen när så 

är möjligt (följ Elmarknadshubben på www.svk.se/hubb). 

UMM om Kontiskan  
Malin nämnde att en effekthöjning på Kontiskan aviserats under gårdagen och hänvisade till UMM för 

dem som önskar mer information. 

Nytt systemdriftavtal 
På grund av tidsbrist hann inte frågan nämnas under punk 9 men Anna informerade kort om att ett 

nytt nordiskt systemdriftsavtal träder i kraft den 17 oktober. Mycket är sig likt från dagens avtal men 
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det finns tillägg som beror av SOGL. Till exempel är dimensioneringsmetoden för FFR ny där 

dimensioneringen nu ska ske för hela Norden (idag dimensionerar varje land för sig). 

Short term markets samt Ämnen till nästa råd 
På grund av tidsbrist bordlades underpunkterna Short term markets samt Ämnen till nästa råd. Rådets 

ombes inkomma med förslag till ämnen så snart som möjligt för att möjliggöra beredning och plats på 

agendan. De två punkterna hanteras per mail. 

 

 

 


