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1. Inledning 

Malin inledde mötet kort med att presentera de ersättare som deltog på dagens möte, Mikael Heikkilä 

för Fortum, Morgan Andersson för Bixia, Marie Knutsen-Öy för Svenskt Näringsliv och Magnus 

Sunnefors för Nord Pool.    

Mötet var förkortat och hölls digitalt via Skype till följd av pandemin. Frågor och kommentarer som 

lämnades i chattfönster under mötet har återgivits i minnesanteckningarna. 

2. Avhjälpande åtgärder sommaren 2020 

Erik Ek berättade om situationen inför och under sommaren och gick igenom de åtgärder som vidtogs 

under sommaren 2020. För detaljer se mötespresentationen. Före sommaren blev det tydligt att 

riskerna var stora för att inga kärnkraftblock skulle vara i drift i väst och flera samtidiga revisioner 

under vissa perioder. Det var längre revisioner inplanerade endera av marknadsskäl eller 

”pandemiskäl” och det var förväntat höga belastningar på såväl snitt 2 som snitt 4 pga. låg produktion 

i SE3, den pågående ombyggnaden av Hedenlunda och Skogsäter samt import- och exportflöden från 

Norge och Danmark att hantera. Bidragande var även de stora vattenmängderna i såväl Sverige som 

Norge. 

På västkusten var det svårt att i en sådan situation klara spänningsstabilitet, spänningshållning och att 

återföra systemet till normaldrift efter ett N-1 fel, vilket föranledde att Svenska kraftnät behövde vidta 

avhjälpande åtgärder. T.ex. tecknades ett avtal om tillgänglighet för Ringhals 1. Svenska kraftnät ingick 

även avtal med Ryaverket om tillgänglighet om 170 MW samt ett med Karlshamnsverket om 330 MW. 

Därutöver samverkades det kring spänningsstrategier regionalt, samarbetet med TSO:erna utvidgades 

och Nordiska RSC införde en särskild rutin under sommarperioden. En ytterligare åtgärd var att 

revisioner av HVDC-kablarna Baltic Cable och NordBalt planerade om.  

Efter sommaren kan vi konstatera att det var ett korrekt beslut då flera av riskerna föll ut och 

revisionerna sammanföll på Ringhalssidan samt att regionnäten i flera punkter inte uppfyllde 

avtalskraven i utbyten av reaktiv effekt. Förhållandena under sommaren och de resurser som funnits 

och rutiner som infördes har levererat och tillsammans med de avhjälpande åtgärderna kunde det 

kompensera dessa brister. En av de bakomliggande orsakerna till problemet med bristande tillgång på 

reaktiv effekt är att näten i södra och västra Sverige ligger efter med investeringar inom just reaktiv 

effekt. Kristian kommenterade att regionnätsägaren bör möta de krav som ställs i avtalen men borde 

inte Svenska Kraftnät ha följt upp kraven på reaktivt effektutbyte tidigare? Framförhållning uppskattas 

och de krav som ställts borde kontinuerligt följas upp – alternativt tas bort. Erik svarade att Svenska 

kraftnät varit mycket tydliga med att investeringstakten i berörda områden varit för låg och frågan har 

kommunicerats vid många tillfällen i såväl planerings- som drift-råd. De berörda företagen har inte 

varit ovetandes om situationen och har presenterat planer som inte genomförts i tid. Sen är det klart 

att marknadsavdelningarna på företagen inte nödvändigtvis känner till detta eftersom det sannolikt 

skulle behövas en prissignal för att det ska uppmärksammas.  

Vid utvärderingen av sommaren konkluderades att marknaden fungerade och utfallet gav import från 

Danmark och Tyskland dagtid (och export till Danmark nattetid). Det var möjligt att vara i det högre 



   3 (11)   

 
 

  
 

 

spannet i kapacitet i Hasle och över snitt 2 att döma av de marknadsmeddelanden som skickats. 

Vidare konstaterades att den goda vattentillgången gav fulla snitt dygnet runt. 

Mikael undrade hur Svenska kraftnät såg på sommaren och vårens åtgärder. Kunde Svenska kraftnät 

ha gjort något annorlunda redan tidigare? Eller var det så att problemet uppkom först när 

Ringhalsblocken inte hade revisioner enligt tidigare planer? Erik svarade att en liknande situation 

faktiskt uppstod år 2011 strax före införandet av elområden. Vid detta tillfälle fanns block i 

Stenungssund och dessa upphandlades då. Vid den tidpunkten var Ringhals otillgängligt på grund av 

stora arbeten. Erik menade att om vi känt till problemet tidigare så hade liknande lösningar nog 

riggats. 

Erik fortsatte med att presentera tankarna inför kommande sommar då det finns vissa faktorer som 

bidrar positivt till att lindra denna typ av problematik. T.ex. kommer Stenkullen då att bidra med 

spänningsreglering och Sydvästlänken bör vara på plats. Svenska kraftnät har även besked om 

investeringsplaner i berörda regionnät som kommer att bidra till att avhjälpa liknande situation såsom 

t.ex. driftsättning av reaktorer i regionnät i södra Sverige. Sammanfattningsvis finns förändringar som 

bidrar positivt till situationen. 

Magnus Sunnefors frågade om hur tilldelningen av kapaciteter till dagenföre- marknaden (DA) gått till 

under sommaren. Det har lämnats mycket synpunkter från aktörerna med anledning av att Svenska 

kraftnät lämnat sparsamt med kapacitet till DA och senare tilldelat mer kapacitet till intradag-

marknaden(ID) kvällstid. Hade det kunnat hanteras på ett annat sätt, särskilt mot Norge? Erik svarade 

att det beror på att den kapacitet som lämnats till DA har kunnat garanteras av Svenska kraftnät. 

Senare på dagen, efter utfallet från spotmarknaden kan det vara så att Svenska kraftnät ser att det kan 

finnas mer kapacitet och i dessa fall har denna erbjudits. Utmaningen för Svenska kraftnät har varit att 

det tidvis inte har funnits ett enda bud i söder vilket innebär att det finns små eller ingen möjlighet att 

mothandla under drifttimmen. Svenska kraftnät måste kontinuerligt göra en riskbedömning av hur 

mycket en ledning kan klara av vilket ligger till grund för att kunna ta väl avvägda risker när 

kapaciteten tilldelas. En åtgärd som nyttjats under denna sommar är att ta in en PFK och aktivera 

vissa anläggningar. Det innebär att produktion som överför effekt över en försvagad sektion i nätet kan 

stängas av för att avlasta en överlastad ledning. Svenska kraftnät samarbetar exempelvis med Statnett 

där de meddelar hur mycket de kan koppla bort enligt en fördefinierad process. Hade Svenska kraftnät 

velat ta en större risk alternativt haft mer information tillgänglig i ett tidigare skede hade utfallet 

kunna vara annorlunda men det bör noteras att Svenska kraftnät tagit en viss risk och vid tillfällen 

tvingats mothandla. Magnus Sunnefors invände att den sparsamma tilldelningen av kapacitet tycks ha 

inträffat under 70 procent av tiden under den aktuella perioden och frågade om det inte går att värdera 

annorlunda. Erik svarade att det som sagt innebär en ökad risk för elförsörjningen och konstaterade 

att det är en svårlöst situation men samtidigt att förbättringar och justeringar konstant fortgår.  

Kristian undrade om det inte räcker att veta om produktionen är tillgänglig som underlag vid 

tidpunkten för kapacitetstildelning. Erik menade att vi inte har tillgång till Norges produktionskällors 

budgivning. En diskussion om alternativa lösningar följde, kan man t.ex. ha någon form av reserv som 

är tillgänglig hela tiden eller om man kan handla upp PFK som en systemtjänst? Erik menade att det är 

stort fokus på att hantera detta på ett bra sätt och att det kan finnas förbättringslösningar inom 

området. Magnus Thorstensson kommenterade att intervention i marknaden är viktig att diskutera, 

men att den dagliga kapacitetsallokeringen till DA är ju en sådan. Erik påpekade att det är olika grader 
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av intervention. Mikael inflikade att det kan bli en väl snäv "marknad" om anläggningen genom sitt 

eget agerande kan försätta sig i en situation där Svenska kraftnät måste betala extra för systemtjänster 

och att en sådan monopolistisk marknad knappast är en hållbar lösning i längden. 

Per undrade om den flödesbaserade modellen (FB) kan innebära en bättre kapacitetsallokering 

dagenföre just i en sådan situation som i sommar? Det skulle vara intressant att kunna jämföra 

sommarens scenario med hur en sådan situation hade sett ut om FB varit implementerad. Erik 

menade att FB teoretiskt och generellt sett innebär en bättre allokering. Det finns dock vissa 

grundläggande antaganden i botten som kvarstår även i FB, t.ex. den angående vilka kraftverk i Norge 

som körs och kan ingå i PFKer, vilket påverkar kapaciteten mellan Norge och Sverige. Med CNE 

(Critical Network Element) kan hänsyn tas till var kapaciteterna nyttjas bäst och algoritmen innehåller 

alla CNE:er så dessa behöver inte antas vid varje beräkning. I dessa fall menade Erik att FB hade gett 

ett bättre värde då antagandet om utbyten som passerar den försvagade sektionen skulle ha behövt 

mindre antaganden och mindre risk då alla bud finns med tillsammans med nätbeskrivningen vid 

marknadskörningen. I och med parallellkörningen med FB så kommer den befintliga modellen att 

kunna jämföras med FB-resultat. 

Kristian tyckte att en hel simulering av sommaren 2020 med den flödesbaserade modellen som då kan 

jämföras med denna sommar och den befintliga allokeringen mellan DA och ID vore intressant. Vidare 

kommenterades av rådet att parallellkörningar nog är bra men bäst vore att ”teststressa” systemet med 

simuleringar före parallelldriften eftersom den sommar parallelldriften kommer att ske skulle kunna  

bli en ”snäll” sådan och i så fall har ingen utvärdering av en tuff situation genomförts före go-live.  

 

3. Kort om pågående arbete Nordisk balanseringsmodell 
(NBM) 

Anna Jäderström gick kort igenom den uppdaterade roadmappen för NBM och satte särskilt fokus på 

de uppdateringar som gjorts avseende Nordisk aFRR-marknad som nu väntas go live under q2 2021, 

nordisk enprisavräkning vars implementering skjutits fram och numera fått det exakta datumuet 1 

november 2021. Mot bakgrund av att det kommit in mycket synpunkter på att roadmappen är svår att 

förstå och särskilt vad som får påverkan på marknaden och marknadsaktörerna tas det för närvarande 

fram en förbättrad visualisering av roadmappen där detta ska framgå tydligare.  

ACER har nu fattat beslut om marknadsdesignen för aFRR kapacitetsmarknad och det finns en GAP-

analys av hur denna design skiljer sig från det som redan är utvecklat i IT-plattformen och vilka 

uppdateringar som behöver göras. TSO:erna kommer att återkomma med ett exakt go-live datum för 

Nordisk kapacitetsmarknad för aFRR.  Det påpekades av rådet att tidslinjen ju är hårt knuten till 

Flowbased och att NRA:erna förväntas fatta beslut om detta den 17 oktober. Anna svarade att 

TSO:erna har gjort tolkningen att då FB-beräkningar och parallellkörning finns på plats bör det vara 

godkänt att dra igång med nordisk aFRR-kapacitetsmarknad. TSO:ernas tolkning är att det finns stöd 

av ACER då kapacitetsmarknaden medför en samhällsnytta och att man inte önskar att införandet av 

FB hindrar framdriften. Införandet av FB är ju heller ingenting som TSO:erna rådet helt själva över 

utan det finns ett beroende av börserna.  
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Magnus Thorstensson undrade hur samarbetet kommer att ske med branschen framöver gällande 15-

minuters avräkningsperiod. I Finer påbörjades arbetet men det har ju inte avslutats. Hur ska t.ex. 

schabloniseringen av timvärden till kvartsvärden göras? Anna menade att hon inte just nu kan besvara 

mer detaljerade frågor om schablonisering. Vad avser samarbetet med marknadsaktörerna kommer 

det att återupptas inom kort. 

Vad avser 15-minuters avräkningsperiod där Svenska kraftnät bad Ei om uppskov för införandet till 

den 22 maj 2023 har Svenska kraftnät nu mottagit en begäran om ändring/komplettering (RfA) från 

Ei. Analysen av hur omfattande begäran är och vad den innebär är ännu inte klar. Mikael frågade om 

RfA:n finns publicerad någonstans. Anna sa att den nog inte var det men att dessa bör kunna läggas till 

anteckningarna. Tobias påpekade att dessa brukar publiceras på Ei:s hemsida men att den inte tycks 

vara uppdaterad med RfA:n ännu.  

Vidare informerade Anna om den pilot för elektroniska avrop av bud på reglerkraftmarknaden (mFRR 

energi) som startades upp den 22 september. Skellefteå Kraft är igång och fler balansansvariga 

förväntas ansluta under de kommande månaderna.  Det kommer även att hållas dels ett nordiskt 

webinarium under vecka 43 och ett svenskt sådant under november.  

Slutligen sa Anna att strategin för hur Norden ska ansluta sig till de europeiska plattformarna för 

balansering och vad som behöver göras ska levereras under q2 2021.  

Pär Lydén fortsatte med att berätta att en ny europeisk metod godkändes i mitten av juli och att 

implementeringen av en-prisavräkning och en position är förskjuten med ett halvår jämfört med vad 

som sagts tidigare (go-live planeras till 1 november 2021). Inom ramen för arbetet med att etablera en-

prisavräkning och övergång till en position specificeras för närvarande obalansprisberäkningen 

inklusive referenspriset VoAA (Value of Avoided Activation, motsvarande nuvarande 

balansgrundpris). Därtill ser man över BRP:s avgiftsstruktur som behöver justeras med anledning av 

övergången till den justerade modellen med en-pris och en position vilket Zarah berättar mer om 

senare under mötet. En annan aspekt i arbetet är att identifiera möjliga ”mitigation measures” som 

syftar till att begränsa självreglering (åtminstone fram till 15-minuters avräkning har implementerats). 

Ett gemensamt nordisk designdokument publiceras under början/mitten av oktober. Därtill kommer 

en nationell konsultation, med start i mitten av oktober, som baseras på det nordiska 

designdokumentet. Därefter kommer Svenska kraftnät att lämna in en ändringsbegäran av BRP- 

villkoren till Ei. 

Mikael Heikkilä frågade varför självreglering är så skrämmande för Svenska kraftnät? Är inte en orsak 

till att införa en-pris och en balans att man skall kunna stötta systemet? Pär svarade att det hela 

bottnar i olika balanseringsfilosofier. Dagens nordiska filosofi handlar om att balansansvariga ska 

hålla sig till planerna och att TSO:erna utför all reglering utifrån systemets bästa i driftskedet. Den 

europeiska filosofin (som är mer ”reaktiv”) används tillsammans med en kortare avräkningsperiod och 

är bättre lämpad för en-prissättning och en position/balans. För Norden kommer ju modellen med en-

pris och en balans att införas utan att ha en av de grundläggande förutsättningarna på plats, dvs den 

kortare avräkningsperioden. Detta är anledningen till att ”mitigation measures” behövs. Svenska 

kraftnät tror att marknadsaktörerna kommer att agera rationellt och agera efter de incitament som 

finns.   
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Mikael undrade över om ”mitigation measures” syftade till åtgärder för både produktion och 

förbrukning. Pär svarade att det främst är produktion och Mikael undrar varför inte förbrukning också 

skulle omfattas och Pär menade att det kunde göras på sikt, men att risk för självreglering förutsätts 

vara störst på produktionssidan. 

4. Elmarknadshubben – vad händer nu? 

Camilla Rubinstein föredrog punkten som handlade om att Svenska kraftnäts styrelse har beslutat om 

att pausa projektet Elmarkadshubben och vad som nu sker. Konsekvensen av beslutet blir att projektet 

pausas ganska omgående i och med att den innevarande projektfasen slutar den sista september. 

Beslutet har fattats mot bakgrunden att det fortsatta arbetet och utvecklingen av en elmarknadshubb 

kräver lagändringar och lagstiftningen har varit försenad vid ett flertal tillfällen. Projektet har fått 

anpassas och planeras om vid ett flertal tillfällen men nu är det inte hållbart längre. Svenska kraftnät 

har fortfarande ett regeringsuppdrag att bygga Elmarknadshubben men såsom förutsättningarna ser 

ut nu med lagstiftning samt en viss otydlighet av vad uppdraget kommer att bestå i framöver finns inte 

förutsättningar att fortsätta.  

I budgetpropositionen som kom strax före beslutet fattades av styrelsen nämns att tanken nu är att 

först implementera en elmarknadshubb och sen kanske i ett andra steg en elhandlarcentrisk modell. 

Propositionen för Elmarknadshubben är planerad till 2021. Svenska kraftnäts bedömning är att 

propositionen då kommer sent 2021 och att lagstiftningen då kommer sent 2022. Budgetpropositionen 

angav även att man avsåg återkomma i fråga om den elhandlarcentriska modellen först efter att 

Elmarknadshubben tagits i drift. Detta innebär att Svenska kraftnät behöver se över vad detta innebär 

för projektet. Vad är det nu som ska ingå i den här reformen? 

Vad gäller Svenska kraftnäts projekt så kommer alla konsulter att sluta under denna och nästa vecka. 

Svenska kraftnät-anställda kommer att finnas kvar och tillgängliga för att föra dialog med Ei, 

departementet och branschen men även arbeta med andra frågor inom verket.  

Den upparbetade kostnaden är 140 MSEK vilket är en ansenlig summa men bedömningen är att då 

projektet senare kan återstartas kommer merparten av det som utvecklats kunna återanvändas. 

Däremot är kompetensen som Svenska kraftnät mister ett avbräck även om åtgärder för att minska 

detta vidtagits under den senaste tiden med dokumentering och paketering. Svenska kraftnät har även 

ramavtal med upphandlade systemleverantörer vilket förenklar vid återstart av projektet. 

Hur påverkar detta då branschen? Camilla menade att det i detta läge inte är ansvarsfullt att engagera 

branschen förrän vi har en större tydlighet från uppdragsgivaren. Inga aktiviteter med branschen 

planeras därför under pausen. De branschgrupperingar som varit knutna till projektet kommer 

antingen att vara vilande (verksamhetsgruppen och branschrådet) medan övriga två avvecklas.  
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Torbjörn frågade hur detta påverkar införandet av vinterpaketet där Ei hänvisar till att 

elmarknadshubben kommer att ha en roll att spela. Camilla svarade att det inte finns några detaljerade 

utredningar av detta och Malin menade att Svenska kraftnät behöver se vidare på hur vissa processer 

ska se ut nu när Elmarknadshubben inte kommer att finnas implementerad vid tidpunkten för andra 

implementeringar som har ett beroende till Elmarknadshubben. Det kommer krävas en dialog med 

branschen avseende detta. En ytterligare fråga gällde om DSO:n nu kommer att få bygga upp system 

för kvartsavräkning och om det senare införandet av Elmarknadshubben kommer medföra att 

slutkunder kommer att få betala dubbelt för utvecklingen. Robert Thelander svarade att tanken 

inte är att det ska bli så utan att man ser på alternativ lösning med eSett gällande hanteringen 

av schablonavräkningen. 

5. Information runt balansansvar 

Zarah Anderson föredrog punkten om balansansvar och informerade om avtal 4260 där det ännu inte 

är helt klart vilka ändringar som blir aktuella. Som tidigare nämnts är aFRR-kapacitetsmarknad 

planerad till q2 2021 och denna justering behöver göras i avtalet som först ska på remiss som vanligt 

och publiceras två månader före ikraftträdandet. Zarah nämnde att infoblad med kompletterande 

information till avtalet uppdateras vid behov. Den senaste uppdateringen gjordes den 17:e september 

med information om fakturering av FCR och aFRR.  

Avseende BA-avgifter för 2021 så beslutades dessa (se presentation) av Svenska kraftnäts styrelse 

föregående vecka. De höjs till följd av främst ökade kostnader för balanskraft mellan elområden samt 

personalkostnader. Avgifterna gäller fram till 1:a november 2021. Därefter kommer den nya 

avgiftsstrukturen som kopplas till införandet av en-prisavräkningen att gälla.  Däremot sänktes 

effektreservavgiften något från 0,31 SEK/MWh till 0,27. Mer detaljer kommer på nästkommande råd. 

Zarah fortsatte att rapportera status för BSP/BRP där Svenska kraftnät arbetar hårt med villkoren för 

att kunna få in dem inom de närmaste veckorna och det har funnits en kontinuerlig dialog/samarbete 

med Ei för att få till en så smidig och snabb process som möjligt för att få villkoren godkända. 

Villkoren kommer sen inte att konsulteras av Svenska kraftnät utan det hanteras av Ei och då kommer 

branschen ha möjlighet att lämna synpunkter. En kommentar på chatten löd att det är intressant att 

det i dessa tider är den fasta avgiften som höjs, och den rörliga behålls oförändrad. Det tycks inte helt 

logiskt när vi ska ha mer flexibla kunder, kvartsavräkning mm. Svenska kraftnät menade att dagens 

avgiftsstruktur är baserad på en nordisk överenskommelse som innebar ett maxtak på 

balanskraftavgiften för förbrukningsbalanskraft varför den inte kan höjas mer. Det kan dock 

konstateras att detta kommer att ändras i samband med den nya avgiftsstrukturen. 

Inom referensgruppen som diskuterar den nya avgiftsstrukturen har det varit tre möten och Svenska 

kraftnät har fått många goda inspel och synpunkter och är mycket tacksamma för engagemanget. Det 

pågår även diskussioner internt och med nordiska kollegor. Resultatet kommer att konsulteras i 

oktober så att samtliga intressenter har möjlighet att lämna synpunkter. Ambitionen är att detta ska 

vara klart i början på januari då förslaget skickas till Ei. Samtliga nordiska NRA:er kommer att fatta 

beslut om modellen. Som vanligt gäller att avgiftsnivåerna kommer att variera mellan länderna 

beroende på vilka kostnader TSO:n behöver täcka. 
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6. Flowbased - slutsatser från seminarium 27/8 

Stefan Svensson berättade att 90 var anmälda till seminariet den 27 augusti och att 70 deltog från 

branschen. Seminariet beskrev hur den flödesbaserade modellen fungerar, det visades resultat från 

simuleringar och Svenska kraftnät gick även igenom tidplanen för införandet av den flödesbaserade 

marknadskopplingen. På seminariet deltog även Ei och presenterade det legala ramverket och 

processen och besvarade frågor kring detta. Seminariet tycks ha varit uppskattat och Stefan menade 

att om det finns någon/några specifika frågor som det finns stort intresse för så kan fler seminarier 

anordnas.  

Inför och under seminariet inkom ett hundratal frågor och de frågor som inte besvarades under 

seminariet har Svenska kraftnät återkopplat via e-post. Svenska kraftnät tar gärna emot synpunkter 

och diskuterar frågor om FB rörande marknadspåverkan och drift av systemet medan legala frågor 

bäst diskuteras med Ei. Input från Elmarknadsrådet var att Svenska kraftnät inte ska vara rädda för att 

göra repetitionsövningar. Det är komplex materia och alla som ville hade säkert inte möjlighet att delta 

vid seminariet. Stefan svarade att han utgår från att alla eventuella nya seminarium som hålls kommer 

att innehålla viss repetition av kritiska delar.  

7. Elområdesövesyn - statusuppdatering 

Mikaela Sjöqvist presenterade sig som relativt ny på Transmission och Elmarknad eftersom hon 

började i maj. Mikaela deltar i arbetet med elområdesöversynen och gick igenom status för arbetet. 

Förslag på metod för elområdesöversyn överlämnades i oktober 2019 till reglermyndigheterna och 

denna kompletterades i februari i år. Samtidigt lämnades det in förslag på alternativa områden som 

skulle kunna utredas i det fortsatta arbetet. De nationella reglermyndigheterna kunde inte enas om att 

godkänna metoden vilket innebar att den hänvisades till Acer. För närvarande pågår en dialog om 

själva metoden och tidslinjen mellan TSO:erna, Acer och de europeiska reglermyndigheterna.  

ACER:s beslut väntas tidigast i oktober men sannolikt kommer det senare. I samband med att ACERs 

beslut blir känt kommer tidplanen att kunna förtydligas. Nästa steg, efter beslut om metod och 

alternativa elområden, är att påbörja utvärderingen och analysen av de alternativa elområdena. De 

förslag på elområden som Svenska kraftnät tidigare lämnat in omfattar en sammanslagning av SE1 och 

SE2 samt av SE3 och SE4 samt möjligheten för ett separat Stockholmsområde. Dessa områden 

identifierades baserat på var förekomsten av strukturella flaskhalsar fanns och områdena ska 

utvärderas utifrån metodens kriterier för att bedöma påverkan på driftsäkerhet, marknadseffektivitet 

med mera. Under utredningsfasen kommer det att hållas ett antal informationsmöten vilka kommer 

aviseras på Svenska kraftnäts hemsida. Vid frågor får ni gärna kontakta: elomradesoversyn@svk.se. 

Magnus Sunnefors undrade vem som håller i den formella konsultationen. Mikaela svarade att det 

kommer att bli en konsultation på Europeisk nivå men att den formella konsultationen av förslag till 

elområden även kommer att föregås av informationsmötena under utredningsfasen. Mikaela har efter 

mötet kontrollerat detaljerna och kan förtydliga att Svenska kraftnät tillsammans med övriga nordiska 

TSO:er kommer att ta fram regionala förslag som därefter slås samman till ett dokument och detta 

kommer att konsulteras samlat tillsammans med övriga europeiska TSO:er. Konsultationen pågår 

normalt i 3-4 veckor. I det slutliga förslaget kommer Svenska kraftnät beakta och bemöta de skriftliga 

mailto:elomradesoversyn@svk.se
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kommentarer som inkommit under perioden. Under konsultationer brukar en workshop äga rum där 

förslagen kan förklaras mer i detalj. Efter att Acer fattat sitt beslut avseende metod och tidslinje 

återkommer Svenska kraftnät om tidpunkter och upplägg för konsultationen. 

Mikael funderade över hur de nya elområdena går ihop med FB parallellkörningar. Blir inte 

informationen missvisande om man använder gamla områden? Behövs ens nya elområden med FB? 

Det finns ju ett finansiellt perspektiv där kontrakt handlas lång tid innan och som påverkas av ändrade 

områden. Mikaela svarade att i elområdesöversynen kommer hänsyn att tas till flowbased-modellen 

och potentiella nya elområdena kommer således att utvärderas med det i åtanke. Även det finansiella 

perspektivet kommer att omhändertas och vägas in då man ska lämna förslaget på framtida 

elområden. Däremot kan Mikaela inte besvara hur parallellkörningarna i FB påverkas av diskussionen 

av nya elområden. Magnus Sunnefors förklarade/förtydligade att det under parallellkörningen i FB 

inte kommer att tas någon hänsyn till de kommande elområdena utan dessa kommer ju att köras med 

den befintliga områdesindelningen. Det konstaterades att ”Flowbased” återigen kommer upp i 

diskussionerna utan att Stefan Svensson är med under punkten. Kristian menade att en del av 

problematiken avseende handel och flowbased fortfarande inte är tillräckligt utredd.  Malin avslutade 

diskussionen med att konkludera att det nog finns tillräckligt mycket ouppklarat för att motivera 

ytterligare FB-seminarium. 

En ytterligare kommentar lämnades där det ifrågasattes om SE5 fortsatt är relevant mot bakgrund av 

"överenskommelsen" mellan Ellevio och energiministern och Ei:s diskussion om DSO:ernas ansvar. 

Vad är det tänkt att SE5 ska lösa då? Malin svarade att i och med att vi föreslagit området för 

utredning så ingår det nu i den europeiska processen. Det innebär att vi ska utreda området om ACER 

samtycker och det innebär att vi behöver utreda efter de då aktuella förutsättningarna. Vidare 

utredning enligt den godkända metoden får utvisa om det finns skäl för att införa ett sådant område 

och om det i så fall också är lämpligt att införa ett sådant. Flera perspektiv behöver beaktas. 

8. Publicering av data hos eSett 

Robert Thelander föredrog punkten. Som bekant hanterar eSett sedan 1:a maj 2017 balansavräkningen 

för Sverige, Norge och Finland. Även Danmark kommer att omfattas efter 2021. eSett har utvecklat en 

dataportal där information om exempelvis vilka aktörer som är aktiva i varje land, information om 

nätområden, per förbrukning eller produktion etc. publiceras. Här återfinns dataportalen:  

https://opendata.esett.com. 

Avseende strukturdata i NBS-modellen finns den så kallade Retailer-Balance-Responsibilities (RBR) 

som är den information som visar vilka balansansvariga som har avtal med vilka leverantörer i 

respektive nätområde. Finland och Norge har gett sitt godkännande till att sådan information 

publiceras men Svenska kraftnät har avvaktat då vi vill stämma av med aktörerna på den svenska 

marknaden hur de ser på en allmän publicering av sådan information då detta inte är något som 

Svenska kraftnät har offentliggjort tidigare. 

Kristian undrade om harmoniseringen mellan länder är skälet till att publicera namn på 

balansansvariga, eller finns det ett mer sakligt skäl? Robert menande att det självfallet är lättare att ha 

samma data publicerad för alla länder men påpekade att det här inte är data som vi historiskt sett som 

nödvändig att publicera i Sverige. Även Magnus Thorstensson undrade vad det tillför egentligen. 

https://opendata.esett.com/
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Mikael menade att de (Fortum) som aktiva i Norge och Finland där informationen redan publiceras 

inte har några problem med samma publicering i Sverige. 

Kristian menade att detta inte alls är en jättestor fråga men skulle gärna vilja ha en bättre 

argumentation för varför informationen behövs. Vad ska publiceras och vem är tänkt att reagera på 

informationen? 

Torbjörn kommenterade att harmonisering kan vara bra och undrade samtidigt om detta möjligen 

skulle kunna underlätta i kontakterna mellan BRP och BSP om även denna information publicerades 

på portalen. 

Robert menade att informationen om förhållandena mellan BRP och BSP inte idag är information som 

eSett har i sina system och därmed kan de inte publiceras men att det är ett bra uppslag som han kan 

föra vidare. Avseende rekommendation om en framtida publicering av relationerna mellan 

balansansvariga och elleverantörer så återkommer Robert på nästa elmarknadsråd med mer utvecklat 

resonemang för publiceringen. 

Magnus Thorstenson menade att det kanske är just relation BRP och BSP som är relevant framöver. 

Idag finns ju listor på vilka balansansvariga som finns respektive vilka elleverantörer som finns vilket 

borde räcka.  

9.  Övriga frågor 

Föregående mötesanteckningar 
Mötesanteckningarna godkändes.  

Short term markets – vad händer nu? 
Magnus Thorstensson undrade vad som händer inom short term markets. Malin informerade att det 

kommer att ske en fortsättning genom att de nordiska TSO:erna fördjupar sig inom en till två frågor 

som berördes i rapporten. Vilka dessa blir är inte bestämt ännu.  Det pågår ett arbete mellan alla 

europeiska TSO:er för att titta på marknadsutvecklingen på längre sikt. 

Kostnadsfördelning och hantering av kapacitetsavgifter 
Magnus Thorstensson funderade kring kostnadsfördelning av systemtjänster och vilka av dessa 

kostnader som marknadsaktörerna/balansansvariga kan påverka genom sitt eget agerande. Borde en 

del faktiskt finansieras av nät. Skulle vara önskvärt att Svenska kraftnät tar fram något kort PM om 

detta. Anna svarade att arbetsgruppen som tar fram en ny avgiftsstruktur även ser över dessa frågor. 

Tania la till att arbetet med tarifföversynen också kommer att se över kostnadselementen. Något 

separat PM utlovades dock inte. 

Magnus menade även att han var tveksam till tolkningen av hur kapacitetsavgifterna får användas. I 

första hand ska det ju gå till att garantera kapacitet. Det handlar om en stor mängd pengar i år och det 

låter som att pengar flyttas mellan olika kollektiv om pengarna används för att sänka eller begränsa 

höjningar av transmissionsnätstariffen. Malin svarade att diskussioner har förts med Ei avseende 

tolkning av den nya förordningen och att ett gemensamt europeiskt (TSO) metodförslag för hur 

kapacitetsavgifterna får nyttjas har lämnats in till ACER. För närvarande avvaktar TSO:erna svar. Det 
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viktiga för Svenska kraftnät är att kapacitetsavgifterna används på ett sådant sätt att det skapar nytta 

för elmarknadens aktörer. Svenska kraftnät förtydligar efter mötet att ingen omfördelning mellan 

kundkollektiven sker oberoende av hur kapacitetsavgifterna används. Oavsett om kapacitetsavgifterna 

används för att täcka kostnader för mothandel, investeringar eller nyttjas som en intäkt att beakta vid 

tariffsättning innebär det i praktiken en sänkning av nättariffen. Inflödet av kapacitetsavgifter har 

varit mycket högt i år och just därför är det viktigt att hitta möjliga vägar att snabbare kunna återföra 

en del av kapacitetsavgifterna till nytta för elmarknadens aktörer istället för att fondera dem i väntan 

på kommande investeringar. 

Modeller för mothandel 
Magnus frågade om Energinets arbete om förbättrade modeller för mothandel och undrade över vad 

som utvärderades och föreslog ämnet som en punkt på nästa elmarknadsråd. 

Avgifter 
Malin återkom till det hon tänkt nämna i inledningen, dvs att styrelsen dels fattat beslut om 

balanskraftavgifterna som höjs med 30 procent såsom Zarah redan nämnt under tidigare punkt samt 

att styrelsen även beslutade om transmissionsnätstariffen som höjdes med 3 procent. Informationen 

har ju redan kommunicerats ut men bör ju även nämnas på rådet.  

Översyn av råden 
Malin informerade om att arbetet med att se över råden drar igång igen nu i höst. Magnus 

Thorstensson, Stig Åhman och Marie Knutsen-Öy deltar i arbetet. En kort rekapitulering till 

bakgrunden till översynen av rådet är att det nu är ganska stort samtidigt som Svenska kraftnät inte 

når alla relevanta aktörer. Vidare behöver vi tydliggöra vilken typ av frågor som behandlas i rådet och 

vilka som behandlas i separata grupper. Utifrån detta behöver Svenska kraftnät se över 

representationen och även rådande könsfördelning.  

10. Avslutning 

Mötet avslutades och Magnus Thorstensson passade på att uttrycka sin uppskattning över att 

branschen bjuds in allt mer till dialog och är nöjd över alla kalanderinbjudningar från Svenska 

kraftnät. 

Nästa Elmarknadsråd äger rum den 19 november 2020. 

 


