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1. Inledning 

Malin inledde mötet med att hälsa Tobias Jakobsson från Energimyndigheten välkommen. På dagens 

möte deltog ersättare Caroline Thörnqvist från Energimarknadsinspektionen samt Morgan Andersson 

från Bixia. Vidare deltog Per Almbladh från Markedskraft i tillägg till Jonas Melin då Per kommer att 

ersätta Jonas som slutar på Markedskraft.   

Mötet var förkortat och hölls digitalt via Skype till följd av pandemin. Därav lämnades en del frågor 

och kommentarer i chattfönster under mötet och dessa har även återgivits i dessa 

minnesanteckningar. 

Föregående mötesanteckningar 
Tidigare kommentarer har införts i anteckningarna. Inga ytterligare kommentarer inkom och 

mötesanteckningarna godkändes.  

Översyn av råden 
Malin informerade om att vi skjutit på översynen. Ambitionen var ursprungligen at ha något färdigt till 

detta möte men då det var svårt att hitta gemensamma mötestider under våren och Coronaviruset 

därtill omöjliggjorde fysisk workshop beslutades att Svenska kraftnät skjuter på översynen till hösten. 

Förhoppningen är att vi då kan föra diskussioner på ett fysiskt möte.  

2. Information runt balansansvar 

Zarah Andersson föredrog punkten.  

Balansansvarsavtal 

Zarah informerade om att Balansansvarsavtal 4620 publicerades den 1 mars och började gälla 1 maj. 

Det påpekades även att det smugit sig in ett tryckfel i avtalet som nu är rättat. Felet bestod av att det i 

avsnitt 5.1 stod FCR istället för aFFR i bilagan om aFRR, dvs. bilaga 4 – Villkor för aFRR. 

Vidare redovisade Zarah vilka kommande uppdateringar som kommer behövas för 

balansansvarsavtalet under 2021/22. Det handlar dels om införandet av en-pris och en position, 

uppdateringar till följd av aFRR nordisk kapacitetsmarknad, FCR-D nedreglering samt uppdelningen i 

ett BSP- respektive ett BRP-avtal. Tidplanen är inte färdig ännu vilket innebär att Svenska kraftnät får 

återkomma om den.  

Framtagandet av ny BA-avgift 

Diskussioner om hur framtida balansansvarsavgifter kan se ut och vad som är viktigast för 

Balansansvariga har avhandlats med en diskussionsgrupp, se presentationsunderlag. 

Diskussionsgruppen har landat i att avgiften bör vara enkel, förutsägbar, robust och rättvis. Därtill bör 

strukturen, liksom idag vara harmoniserad i Norden även om inte nivåerna är det och att den bör vara 

lika för producenter och förbrukare. Det är önskvärt att strukturen enbart består av två komponenter, 
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en socialiserad grundavgift, dvs en avgift som inte kan påverkas av aktören samt någon form av avgift 

för obalanser (polluter pays-principen) som aktören kan påverka genom att hantera sin balans. 

Kristian undrade vad som avsågs med en rättvis avgift med hänvisning till att liknande uttalanden 

även görs för transmissionsnätstariffen. Menas samma sak? Zarah svarade att med rättvis så avses att 

den balansansvarige som orsakat obalanser ska stå för de kostnader detta föranleder. Betyder således 

inte att alla betalar lika stor avgift.  

Svenska kraftnät diskuterar även med övriga nordiska TSOer om den nordiska avgiftsstrukturen. Går 

det att harmonisera? Men en ny avgiftsstruktur tas fram oavsett om det blir en harmonisering eller 

inte. Avgiftsstrukturen kommer senare att konsulteras i en månad innan den lämnas till Ei för 

godkännande. Zarah nämnde även webbinariet som ska hållas den 29 maj 2020 som kommer att 

handla om bland annat enpris, enposition och framtida avgifter. Webbinariet kommer även finnas 

tillgängligt att titta på i efterhand under en viss tid efteråt på Svenska kraftnäts hemsida. Länk till film 

publiceras samtidigt som komplett presentationsmaterial från webbinariet, senast 15 juni. 

Vidare menade Zarah att Svenska kraftnät ser en ökning av kostnader för balanskraft mellan 

elområden där prognoserna pekar på en fyrfaldig ökning. Dessa kostnader kommer behöva täckas 

innan den nya avgiftsstrukturen är på plats och Zarah föreslog därför att den tidigare 

diskussionsgruppen skulle kunna nyttjas för dessa diskussioner. Inga invändningar framkom från 

rådsmedlemmarna. Dock identifierades ett behov av en ersättare från Oberoende elhandlare istället 

för Jonas Melin.   

BSP/BRP-projektet  

Status för arbete med BSP/BRP villkor framgår av nedanstående bild. 

 

Zarah menade att det tyvärr inte finns så mycket mer att rapportera inom BSP/BRP-projektet sedan 

sist. Arbete pågår, det kommer att föras en aktörsdialog under hösten där målbilden kommer att 

kommuniceras och där det finns möjlighet för marknadsaktörerna att lämna inspel. 

Kristian undrade hur dialogen upplevs med Ei och deras arbete med CEP-reglerna som ju går in i detta 

arbete, t.ex. frågor om oberoende aggregering. Zarah menade att alla aktörer, oberoende aggregatorer 

eller ej, behöver vara BSP:er om de ska delta på Svenska kraftnäts reservmarknader.  

Torbjörn frågade om tidplanen för go-live (en-pris och en position) är densamma för BSP/BRP. Anna 

svarade att vi får återkomma till den på höstens EMR eller potentiellt innan om det hålls ett 
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aktörsmöte. Det vore bra om det går att få till samtidigt men vi behöver beakta de ökade insikter som 

vårens arbete har gett innan vi kan besvara frågan.  

Magnus undrade hur det nordiska samarbetet ser ut gällande oberoende aggregatorer. Samarbetet 

sker genom NordReg där TSO:erna samlas men det finns inget annat pågående arbete utanför 

NordReg. Caroline informerade om att Ei har lämnat in förslag men att det är upp till regeringen om 

det ska remitteras. I övrigt pågår arbete och Ei:s intention är att ha dialog med Svenska kraftnät samt 

marknadsaktörer så snart de kan. Det finns dock ett dilemma på nordisk nivå där det inte är samma 

parter som arbetar med förslaget. I Sverige är det regleraren medan det på andra håll kan vara 

departementet så det kan lätt bli rörigt. 

3. Begäran om undantag för 15 min avräkningsperiod 

Mats Elmér gick igenom status för begäran om undantag för 15-minuters avräkningsperiod. Begäran 

om undantag ska lämnas till Energimarknadsinspektionen senast den 17 juni och den behöver 

innehålla ett specifikt datum för implementering. Det datum som Svenska kraftnät kommer att begära 

undantag till är den 22:a maj 2023. Därefter har Ei 6 månader på sig att fatta beslut. Alla nordiska 

TSO:er kommer att lämna in en begäran om undantag med samma period, det vill säga fram till den 

22 maj 2023. 

En konsultation har genomförts under perioden 29/4-18/5. Bakgrunden till att konsultationen 

genomfördes var att Ei bad om detta men det finns inga legala krav på att en sådan ska göras. Däremot 

sker ju bedömning utifrån vissa kriterier och därför ställdes ett antal frågor. Samtliga nordiska länder 

har gjort motsvarande konsultation men sammanfattningsvis var det ingen överväldigande respons. I 

Sverige kom det in sex svar och i övriga länder ännu färre.  Svaren har sammanställts och Ei kommer 

att få ta del av samtliga svar. Bland en del av de svar som lämnats var att det finns behov av ett tydligt 

beslut om vilka mätare som omfattas av krav på 15 min och hur avräkningen ska genomföras. Det 

uttalades en oro för att svensk/norska aktörer skulle få en försämrad konkurrenssituation till följd av 

en försenad anslutning till plattformarna MARI och PICASSO. Vidare framfördes det att 

Elmarknadshubben bör vara implementerad före övergången till 15-minuters avräkningsperiod. . Se 

vidare i presentationsunderlaget.  

 

4. Upphandling av FFR: hur gick det? 

Stina Gustavsson berättade om den första upphandlingen av FFR (Fast Frequency Reserve), dvs 

reserven som nyttjas i situationer med  låg rotationsenergi i kraftsystemet (tex helger) för att Svenska 

kraftnät ska kunna hålla 49,0 Hz. Svenska kraftnäts del av det nordiska behovet är 72 MW vilket 

motsvarar 24 %. Stina förklarade att det inte innebär att Svenska kraftnät kommer avropa 72 MW 

varje timme utan att avropen kommer att baseras prognoser från ett prognosverktyg som har tagits 

fram för att uppskatta behovet av FFR. 

Ramavtalen gäller för perioden juni – september 2020 med möjlighet till förlängning till och med april 

2021. För närvarande pågår förkvalificering och ett godkännande är en förutsättning för tecknande av 

ramavtalen. 
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Henrik frågade vad som skulle kunna trigga en förlängning av de ingångna FFR-avtalen.  

Stina menade att det delvis kommer bero av hur vi förutser det kommande behovet i prognosverktyget. 

Det bör noteras att förlängningen bygger på en frivillighet för de parter som tecknat avtalen.  

Marknadslösningen bygger på att ramavtal med leverantörer tecknats där utvärderingen har skett 

baserat på pris och precision i leverans. En budlista kommer att skapas för hela perioden och avrop 

(per timme) kommer därefter att ske utifrån prognostiserat behov, två gånger i veckan. 

Marginalprissättning kommer gälla, dvs det högst avropade budet kommer prissätta samtliga 

avropade bud för den aktuella timmen. 

Upphandlingen resulterade i följande: 5,3 MW (Fortum Sverige AB), 5,0 MW (Sydkraft Thermal 

Power AB), 60 MW (Vattenfall AB). 

Torbjörn undrade om fler lämnar bud och om delar av volymerna kunnat antas. Stina svarade att då 

upphandlingen är sekretessbelagd kan hon inte svara på någon av frågorna men tillade att rent 

teoretiskt skulle det finnas utrymme för hur mycket bud som helst på budlistan eftersom det inte utgår 

någon administrativ ersättning.  

Jonas kommenterade att Svenska kraftnät tyckts sträva efter marginalprissättning i denna 

marknadslösning men inte i andra där pay-as-bid har föredragits av Svenska kraftnät och undrade 

över orsaken då det ju är vissa aktörer som får större inflytande över priset. Anna menade att i och 

med att ramavtalet i sig inte innebär någon garanterad intäkt för anbudsgivarna, så var 

marginalprissättningen ett sätt att göra deltagande attraktivt. Däremot är det självfallet viktigt att 

utvärdera denna lösning för att se om det finns någon snedvridning av konkurrensen.  

En ytterligare fråga rörde om det finns en konkurrenssituation mellan de nordiska länderna. Anna 

svarade att vi på denna marknad i första hand har nationella volymer, i år i alla fall. Möjligen om det 

skulle uppstå ett större behov där inhemska bud inte räcker. 

Jonas menade att eftersom det är ett samnordiskt problem borde det ju kunna handlas upp 

varsomhelst i Norden men med beaktande av eventuella flaskhalsar. Anna svarade att just nu är det 

olika marknadsmodeller i de olika länderna men att det längre fram skulle kunna införas en 

gemensam marknad och då skulle ju handel kunna ske där det är billigast. 

Torbjörn frågade om marginalpriserna efter avrop kommer att presenteras löpande och besvarades 

med att information om avrop och marginalpriser kommer att presenteras en gång i månaden i 

efterhand på Svenska kraftnäts hemsida. 

På frågan om FFR kommer att konkurrera om samma resurser som FCR (framförallt -D) svarades att 

det inte nödvändigtvis behöver bli så då det inte är identiska krav och att Svenska kraftnät hoppas på 

att alla marknader ska bli mer likvida. Men det är självfallet en risk för varje ny produkt som 

introduceras.  
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5. Rapport: Granskning av FCR-leverantörer 2018-2019 

Jakob Helbrink rekapitulerade bakgrunden till granskningen, dvs att kostnaderna för FCR-N och FCR-

D ökat betydligt sedan 2017 (se vidare i presentationsunderlag). Svenska kraftnät ville därför utreda 

vad som orsakat kostnadsökningen för stödtjänsterna och uppdrog åt PWC att genomföra en 

granskning av leverantörerna och prissättningen av stödtjänsterna samt att genomföra analys av 

orsakerna till kostnadsökningen under den senaste treårsperioden. Studien har genomförts genom 

intervjuer med och skriftlig information från leverantörerna samt analys av historisk buddata 

(avropade och icke-avropade bud) tillsammans med prisinformation från fysisk och finansiell handel. 

Noteras bör att en del hänt med spotpriserna sedan granskningen genomfördes.  

En stor del av studien är leverantörsspecifik och kan självfallet inte presenteras för rådet utan Jakob 

redogjorde för mer generella slutsatser som kunde dras. 

Kostnadsökningen från 2017 till 2018 och 2019 har drivits både av en ökning av normalläget och 

ökning av extremlägen, se bilder i presentation. Man kan t.ex. notera att det i januari 2016 var ett lågt 

pris som sedan ökar under sommaren, Q2-Q3 och därefter en pris-spik i januari 2017. Så brukar det 

inte se ut normalt sett utan priset brukar vara högt sommartid och lågt vintertid. 

PwC noterar i sin slutsats att den högre prisnivån för FCR korrelerar med ökningen av spotpriset, om 

de högsta pristopparna för FCR exkluderas.    

Även prisvariationerna inom dygnet har ökat under perioden 2018-19 jämfört med 2016-17 vilket leder 

till högre kostnader för att leverera tjänsterna. Genomsnittspriset följer spotpriset och det är stor 

skillnad mellan dag- och nattpris där nattpriset har ökat mer än dagpriset. 

Överslagsmässigt står ökningen av normalläget för störst del av kostnadsökningen för FCR-N. Se bild. 

Även för FCR-D har ökningen av normalläget haft störst påverkan överslagsmässigt, även om 

extremlägena var betydande 2018. Ingen reduktion noterades mellan 2018 och 2019 utan snarare en 

ökning vilket då kan jämföras med minskningen under samma period för FCR-N. 

Sammanfattningsvis kan ökningen av normalläget sägas ha drivits av ett antal huvudsakliga faktorer 

som det ökade spotpriset, större prisdifferenser och en ökad medvetenhet om slitagekostnader samt 

ökat riskpåslag från minskad flexibilitet. Det är svårt att utvärdera prisnivån givet 

marknadsförutsättningarna och leverantörerna hade inte kvar/sparat underlag för de prisberäkningar 

som gjorts historiskt. PwC bedömde dock inte nivån som oskäligt och att den var i linje med Svenska 

kraftnäts uppsatta riktlinjer.  

Svenska kraftnät har mot denna bakgrund konstaterat att det finns ett värde i att diversifiera 

utbudskurvan och komplettera den men andra teknologier än vattenkraft. Vidare så arbetar verket 

vidare för att utveckla marknadsregler och handelsavtal nordiskt.  

På frågan om det skett någon nedgång i kostnad under 2020 så är svaret att viss nedgång setts. 

Lars undrade om Svenska kraftnät är nöjd med sammanfattningen och de svar som erhållits. Jakob 

svarade att ja i stort, det finns inget fog för miss för misstro men det hade varit önskvärt att ha 

historiken dokumenterad. 
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Kristian undrade hur resultaten kopplas till pågående arbete om översyn av avgifter till 

balansansvariga och översyn av tariffen. Dvs detta med rättvisa signaler då den som orsakar behoven 

egentligen ska stå för finansieringen. Hur kommer avgiften se ut? 

Större delen av stödtjänsterna ska finansieras av BA-avgiften men en viss del går ju även på tariffen 

och Jakob menade att det ju kommer an på utformningen av BA-avgiften. Anna tillade att 

referensgruppen kan nyttjas för att diskutera frågan vidare. 

Magnus påpekade att frågan om vem som ska bära kostnaden för vilka reserver nät eller system 

fortsatt är aktuell. Anna svarade att detta behöver diskuteras vidare under modellutformningen. Det 

finns viss harmonisering i Europa avseende detta men vi behöver fortsätta diskutera frågan. 

Per Almbladh frågade om det har gjorts någon analys kring hur en eventuell marginalprissättning av 

FCR skulle påverka prisbilden/upphandlingskostnaden. Jakob sa att en sådan ännu inte genomförts 

men att det kommer att göras en analys framöver. Det blir ett nordiskt arbete där marginalprissättning 

kommer att ingå som en naturlig del att se över.  

Sebastian tyckte att det är positivt att en analys genomför när det är tydligt att kostnaderna har gått 

upp. Han har förståelse för att Svenska kraftnät enligt balansansvarsavtalet har rätt att granska 

prissättningen men anser att det är konstigt att Svenska kraftnät som köpare av tjänsterna granskar 

hur leverantörer prissätter dem. Skulle vara önskvärt att en tredje part granskade. Anna svarade att i 

och med att vi har en marknad där vi reglerat priset och har en pay-as-bid-modell så är det också 

rimligt att kunna göra en granskning. Anledningen till att Svenska kraftnät tog in en konsultfirma, 

(PwC) för granskningen var också för att få till ett ”utifrån-perspektiv” (läs tredje part). Vi är generellt 

mycket nöjda med svaren vi fick från leverantörerna. Vi är dock medvetna om att marknadsdesignen 

kan förbättras och ser över möjligheter för detta.  

6. Tarifföversyn – förslag och remissvar med mera 

Tania inledde med att rekapitulera arbetet med tarifföversynen som påbörjats hösten 2018 men som 

pausades sommaren 2019 bland annat som följd av Ei:s uppdrag att utarbeta föreskrifter för ett 

effektivt nätutnyttjande. Arbetet återupptogs först i januari 2020 och de förändringar som nu föreslås 

träda i kraft nästa år är relativt begränsade men är bra att få på plats så snart som möjligt. Den 

huvudsakliga delen av tarifföversynen kvarstår och arbetet kommer att intensifieras till hösten. 

Tania informerade om två föreslagna förändringar av transmissionsnätstariffen som föreslås träda i 

kraft första januari 2021. Ändringarna har remitterats under en treveckorsperiod.  

Den första förändringen är att den så kallade korrektionskoefficienten i dagens energiavgift föreslås 

tas bort. Det innebär att transmissionsnätstariffen återigen återspeglar marginalförlusterna istället för 

som nu medelförlusterna. Detta ger nätkunderna en korrekt styrsignal och är i enlighet med 

ekonomisk teori. Det ursprungliga skälet för införandet, att Svenska kraftnät hade ett årligt 

avkastningskrav kvarstår heller inte längre. Förändringen medför ingen ökad kostnad för 

kundkollektivet men en omfördelning mellan energi-och effektavgiften och därmed mellan olika 

nätkunder. Utfallet för den enskilda nätkunden beror på abonnerade effekt, uttag- och 

inmatningsmönster och var i landet anslutningspunkten finns. Generellt sett kommer kostnaderna för 

inmatning i norr och för förbrukning i söder att öka och vice versa. 
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Den andra förändringen som föreslås är att Svenska kraftnät utökar möjligheten att teckna 

summaabonnemang till att även omfatta anslutningspunkter där den anslutande parten abonnerar på 

maximal effekt och har nekats ökat abonnemang. Detta under förutsättning att det är drifttekniskt 

möjligt samt att det finns ett anslutningsavtal i alla punkter där villkoren för detta regleras. Ett 

summaabonnemang innebär att nätkunden ges möjlighet att flytta effekt mellan de olika 

abonnemangspunkter som ingår i summaabonnemanget. Dessa kommer kunna användas för att 

lindra situationen i områden där det råder kapacitetsbrist. Det sistnämnda förslaget är tänkt att vara 

temporär och att den är tänkt att ersättas med en mer långsiktig lösning som förhoppningsvis kan nås 

inom ramen för arbete med tarifföversynen.  

Majoriteten av remissvaren var positiva till de föreslagna förändringarna. Enbart något enstaka 

remissvar var tveksamt till förändringen. 

Vidare informerade Tania om en förändrad hantering för att kunna nyttja kapacitetsavgifter som 

uppkommer på de interna elområdesgränserna. Bakgrunden är att Svenska kraftnäts regleringsbrev 

tidigare angav att såväl interna som externa flaskhalsintäkter skulle nyttjas på samma sätt. Det 

innebär i första hand att bygga ny/bibehålla kapacitet eller i andra hand mothandel. De 

kapacitetsavgifter som inte nyttjas för dessa ändamål under året fonderas för att kunna nyttjas senare. 

Kapacitetsavgifterna varierar mycket mellan åren vilket kan innebära att mycket pengar fonderas. Den 

nya hanteringen avseende de interna kapacitetsavgifterna medför att Svenska kraftnät kan använda 

dem för att ge en direkt nytta för nätkunderna genom att de, när så är möjligt, kan nyttjas för att 

begränsa höjningar av tariffen samt att begränsa eventuella underskott av tariffen (och på så sätt 

motverka en efterföljande höjning av tariffen). Se vidare i presentationsunderlaget. I artikel 19 i EU-

förordning nr 2019/943 regleras hur externa kapacitetsavgifter ska hanteras.  

Henrik undrade hur vi ser på fortsättningen av tarifföversynen. Tania svarade att utgångspunkten tas i 

det tidigare arbetet, rapporter samt inkomna synpunkter och att Svenska kraftnät tillsammans med 

referensgruppen under hösten kommer att diskutera olika delar av tariffen. Därtill måste Svenska 

kraftnäts arbete synkas med Ei:s föreskriftsarbete. 

7. Elmarknadshubben – nästa fas 

Camilla Rubinstein, projektledare för implementering av hubben på Svenska kraftnät och Martin Olin, 

delprojektledare för Förändringsledning och Kommunikation föredrog punkten som handlade om 

nuvarande status, aktiviteter som genomförts under våren och planen framåt.  

Camilla inledde med att hon hoppats kunna ge besked om tidplanen som ju är starkt beroende av 

lagstiftningsarbetet. Tyvärr går det dock inte att ge ett sådant besked idag eftersom Svenska kraftnät 

inte har fått någon ny information om tidpunkt för lagen. Hon fortsatte med att nämna den debatt om 

den elhandlarcentriska modellen som blossat upp på sistone där det t.ex. varit en i artikel i DI där 

Centern uttalats sig negativt och där även Anders Ygeman uttalade sig. 

Camilla förmedlade dock att det än så länge inte kommit något nytt uppdrag eller några tydliga 

signaler om att uppdraget vi har ska ändras varför uppdraget ligger fast, dvs Svenska kraftnät ska 

etablera en Elmarknadshubb som stödjer en elhandlarcentrisk modell.  
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Pär Erik menade att tidplanen för 15-minuters avräkning (som ska införas den 22 maj 2023) borde 

medföra att Elmarknadshubben behöver införas innan dess. Camilla sa att det är svårt att uttala sig om 

den verkliga tidplanen i nuläget med tanke på den försenade lagstiftningen men att 

Elmarknadshubben enligt nuvarande tidplan ska vara i drift 2023. Rent praktiskt är bedömningen att 

det går att hantera 15-minuters avräkning under en period även om Elmarknadshubben skulle införas 

efter den 22 maj 2023. En vidare dialog med branschen behöver dock genomföras kring en sådan 

lösning.  

Martin avslutade punkten genom att kort berätta om aktuella aktiviteter i hubbprojektet: 

 Kravställning: majoriteten av Elmarknadshubbens funktionalitet är kravställd. Det område 

som primärt kvarstår är Avräkning som planeras att färdigställas och publiceras inom kort. 

 Systemutveckling: fokus har varit på att bygga s.k. kärnfunktionalitet i Elmarknadshubben för 

områdena Leverans, Mätpunkt och Mätvärde. Dessutom har implementationen av ett 

migreringssystem påbörjats. 

 Nästa steg: möjliggöra frivilliga förberedelseaktiviteter för aktörer inom både 

systemutveckling och validering av strukturdata 

8. Resultat av kapacitetstilldelnings-principer på 
västkustsnittet 

Erik Ek föredrog punkten och summerade vad som skett sedan tidigare Elmarknadsråd då 

förändringar av kapacitetstilldelnings-principer på västkustsnittet diskuterades. Erik inledde med att 

informera om att det kommer att hållas ett webbinarium via Skype för att diskutera frågan lite djupare 

än vad tiden på Elmarknadsrådet medger. Information om detta kommer läggas ut på hemsidan och 

även skickas till Elmarknadsrådet som även kan bjuda in andra. I bästa fall kommer även webbinariet 

att spelas in.  

Erik övergick till att tala om att Svenska kraftnät har ansökt om ett undantag för 2020 vilket redan är 

känt för rådet men det står klart att Sverige även under 2021 kommer att behöva ansöka om undantag 

för hanteringen för att klara driftsäkerheten i enlighet med CEP och med beaktande av 70%-regeln. 

Erik konstaterade att vi över tid har 70 % men tidvis har lägre eller till och med mycket lägre.  

Analys har genomförts för olika principiella hanteringar i syfte att jämföra vilka effekter det skulle få. 

Utgångspunkt har varit data från 2019. De principer som undersökts har varit: 

 Dagens hantering 

 Utan begränsningar 

 Endast begränsning av snitt 4 norrut (ned till noll) 

 Begränsning av snitt 4 samt NO1 och DK1 ned till 70 % (angränsande elområden till SE3) 

Kristian undrade hur kostnader/intäkter/samhällsnytta fördelas mellan de olika områdena och Erik 

svarade att det beror på produktions/konsumentnytta och att det uppkommer tex bättre nytta i södra 
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Sverige för konsumenterna när priset går ned i söder men något värde på total samhällsnytta visar inte 

analyserna utan de är samma beräkningar som algoritmen på börsen använder. 

Erik visade även några bilder som en kommentar till den bild som cirkulerat på Twitter, se nedan, och 

som visar på en nedåtgående trend avseende de kapaciteter Svenska kraftnät lämnar till marknaden.  

 

Erik som fått bilden kort inför mötet hade inte haft alltför lång tid på sig att analysera den. Det råder 

viss oklarhet om varifrån bilden kommer eller om den justerats så Erik visade upp en motsvarande 

bild baserad på vad Svenska kraftnät tagit ut från NordPool. Denna bekräftade att det under perioden 

2015-2020 lämnats lägre kapaciteter för SE2-SE3 samt SE3-SE4 medan det snarare är en 

uppåtgående trend för SE1-SE2 vilket går emot trendlinjen i bilden ovan. Erik förklarade den 

minskade kapacitetstilldelningen bland annat med den ökade utbyggnaden och underhållstakten som 

medför att det behövs fler avbrott. Svenska kraftnät försöker att i sin avbrottsplanering ta hänsyn till 

marknaden så att avbrotten får så liten marknadspåverkan som möjligt men det går ibland inte att 

undvika. 
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Kristian frågade om Svenska kraftnät följer upp om underhållet (med facit i hand) gjordes vid bra 

tillfällen, d v s att det endast blev en liten påverkan på priserna? Svaret är att detta följs upp för att vi 

ständigt ska lära av eventuella misstag och ta med det i den fortsatta planeringen.  

9.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

10. Avslutning 

Mötet avslutades med en enkät där det konstaterades att mötesformen fungerade bra även om 

tekniken tidvis strulade för en del medlemmar. Om restriktioner kvarstår till hösten kan rådet tänka 

sig att ha ett längre möte på samma form som är längre men det är viktigt att tänka på att lägga in 

pauser. I chatten lämnades även kommentaren att det var positivt med skriftligt underlag inför mötet. 

 

   

 

  

 


