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Energimarknadsinspektionens begäran om ytterligare information 

Ansökan om undantag från 15 minuters avräkningsperiod behandlar samtliga punkter 

som enligt artikel 62 i balansförordningen ska ligga till grund för beslut om undantag. Ei 

finner dock att ansökan i vissa avseenden saknar underlag för påståenden och att 

ansökan i andra delar är svårtydd avseende vilken inverkan det beskrivna har på 

möjligheten att införa 15 minuters avräkningsperiod i enlighet med balansförordningens 

krav.  

Ei anser att det föreliggande underlaget inte i tillräcklig utsträckning tydliggör de 

faktiska skälen för undantagsansökan. Det framstår som oklart vilka åtgärder som har 

vidtagits för att kunna införa 15 minuters avräkning till den i balansförordningen 

stipulerade tidsfristen. Det framgår inte heller av ansökan i vilken prioriteringsordning 

olika förberedande moment har skett och måste ske för att möjliggöra genomförande av 

en kortare avräkningsperiod.  

Ni ombeds därför att komplettera er ansökan med  

1. en närmare beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits för att kunna införa 

15 minuters avräkning till den i balansförordningen stipulerade tidsfristen samt 

en redogörelse avseende varför kvarstående åtgärder inte har kunnat slutföras 

inom denna tidsfrist.  

 

2. en redogörelse av i vilken prioriteringsordning olika förberedande moment har 

skett och måste ske för att möjliggöra genomförande av en kortare 

avräkningsperiod.  

 

3. tidplan och redogörelse avseende hur och när marknadsaktörer kommer att 

involveras i och informeras om implementeringsarbetet.  

Därutöver bör det av er komplettering särskilt framgå förtydliganden avseende följande 

punkter i Er ansökan.  
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3.3 Begärd undantagsperiod 

Ei önskar klargörande om 15 minuters avräkningsperiod ska börja gälla från och med 

den 22 eller 23 maj 2023. 

4 Implementeringsplan 

För ökad tydlighet anser Ei att Svenska kraftnät bör inleda med en övergripande 

redovisning avseende vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att 

möjliggöra en övergång till 15 minuters avräkningsperiod. 

Ei önskar en hänvisning alternativt motivering till vad som anges om att ”ett införande 

av 15 min ISP kräver … en övergång till 15 min intradag handel”. Är det ett krav med en 

samtidig övergång till intradagshandel med 15 minuters produkter? 

4.1 mFRR energiaktiveringsmarknad 

För ökad tydlighet bör Svenska kraftnät klargöra på vilket sätt de förändringar som 

berörs under rubriken är nödvändiga inför genomförandet av 15 minuters 

avräkningsperiod. 

Ei önskar ett förtydligande gällande vad som avses med att Svenska kraftnät har initierat 

en behovsanalys. 

4.2 aFRR energiaktivieringsmarknad 

Ei efterfrågar en utförligare motivering till hur en ökad volym aFRR i alla nordiska 

budområden påverkar införandet av 15 minuters avräkningsperiod.  

Sista stycket i avsnittet får gärna uppdateras med hänsyn till att ACER, efter ansökans 

inlämnande, har fattat beslut avseende förslag om en gemensam nordisk aFRR-

kapacitetsmarknad. Här bör redogöras för om beslutet påverkar möjligheten eller 

tidplanen för införande av 15 minuters avräkningsperiod.  

4.3 Balansavräkning 

Av ansökan framgår att 15 minuters avräkningsperiod kräver förändringar i Svenska 

kraftnäts och eSetts avräkningssystem samt det system som används för 

mätvärdesinsamling. Här önskar Ei en förklaring till varför dessa förändringar inte har 

kunnat genomföras tidigare. 

4.4 Intradag och handel med 15 min  

Av avsnittet framgår inte om det som anges avseende övergång till 15-

minutersprodukter på intradagsmarknaden har haft någon tidsmässig påverkan på 

möjligheten att införa 15 minuters avräkningsperiod. Detta bör klargöras. 
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Vidare bör tydliggöras när det är planlagt att svenska marknadsaktörer ska kunna handla 

med 15 minuters produkter. 

Ei önskar också klargörande avseende hur de nämnda IT-förändringarna påverkar 

möjligheten att implementera 15 minuters avräkningsperiod tidsmässigt. 

4.5 Ändringar i förordningar och föreskrifter 

Ei är medveten om nödvändigheten av beskrivna författningsändringar. Ei önskar dock 

ett klargörande avseende varför dessa författningsändringar utgör skäl för undantag då 

dessa borde ha kunnat initieras i god tid inför den tidsfrist för införande av 15 minuters 

avräkningsperiod som gäller enligt balansförordningen.  

6 Följderna av det begärda undantaget på angränsande marknader 

Såvitt Ei känner till är det svenska elnätet inte direktanslutet till Lettland. Här måste 

klargöras om det finns någon annan anslutning som bör nämnas och om det i så fall 

förändrar vad som har angetts i ansökan. 

8 Riskerna vad gäller driftsäkerhet med anledning av implementering av 15 min ISP 

Ei önskar att Svenska kraftnät utvecklar varför den tänkta minimilösningen inte var ett 

möjligt tillvägagångssätt för att införa 15 minuters avräkningsperiod till den 18 december 

2020. 

9 Åtgärder som vidtagits för att underlätta genomförandet av 15 min ISP 

Av ansökan framgår inte vilka åtgärder som har vidtagits för underlätta 15 minuters 

avräkningsperiod. Åtgärderna kan med fördel presenteras i en lista, med angivande av 

en beskrivning av åtgärden och när respektive åtgärd har påbörjats respektive 

färdigställts eller om åtgärden inte har kunnat färdigställas en motivering till detta. 

11 Konsekvenser på den övergripande ekonomiska effektiviteten och infrastrukturen för smarta nät 

Tydligare hänvisning till var slutsatsen i rapporten från Copenhagen Economics finns. 

Generellt gäller att påstående om visst förhållande bör beläggas med argumentation 

alternativt med en tydlig hänvisning till avsnitt/sidnummer i den källa som ligger till 

grund för påståendet. En generell hänvisning till en rapport är därvid inte tillräckligt. 

Ei önskar även underlag eller någon form av förtydligande avseende slutsatsen att olika 

avräkningsperioder skulle innebära att en gemensam nordisk lösning genom eSett inte 

längre skulle vara möjlig. 
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12 Inverkan på andra planeringsområden och övergripande följder för processen för den europeiska 

marknadsintegreringen   

I avsnittet saknas beskrivning av vilken påverkan ett undantag från införande av 15 

minuters avräkningsperiod har på andra villkor och metoder. 

I avsnitt 6 i ansökan anges att ”day-ahead” marknaden förväntas övergå till 15 minuter 

senast den 22 maj 2023. Enligt detta avsnitt anges att det är oklart när det kan ske, men att 

en möjlighet är att det sker först när alla länder har över gått till 15 minuters 

avräkningsperiod, vilket då skulle innebära i slutet av fjärde kvartalet 2024. Ei önskar ett 

klargörande avseende vad som Svenska kraftnät grundar dessa olika bedömningar på.  

13 Slutsats 

Ei anser att det hade varit ändamålsenligt om det var tydligare angivet i slutsatsen vilka 

omständigheter i sak som Svenska kraftnät anser är vägande för ansökan om undantag. 

 


