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Repetition från förra gången 

> Förordningen trädde i kraft 2013.  

> Syftet är att ge Europas marknadsaktörer tillgång till marknadsinformation som 
de behöver för att kunna ta effektiva handels- och produktionsbeslut.  

> Exempel på information som finns tillgänglig är total produktionsmängd, 
produktionsplaner, otillgänglighet av produktionsanläggningar och ledningar 
samt reglerkraftpriser. 

> ENSTO-E har tagit fram en central plattform, den togs i drift 5 januari 2015  

> Svenska kraftnät har deltagit i arbetet med plattformen tillsammans med övriga 
europeiska systemoperatörer.  

> Data från svenska aktörer skickas till plattformen av Svenska kraftnät och Nord 
Pool Spot. 

> Mycket av informationen finns redan i befintliga system – men inte allt. 

 



Hänt sedan sist 

> Svenska kraftnät har samlat in data från producenter  

> Generation units som uppgår till eller överstiger 100 MW 

> Production units som uppgår till eller överstiger 1 MW 

> Production units som uppgår till eller överstiger 100 MW 

> Många producenter har rapporterat in, men inte alla. 

> Vi har inte ett heltäckande register över Sveriges produktion i 
dagsläget, men fortsätter att ta emot data från producenter. 

> Tips, kolla om era production units över 100 MW finns på 
plattformen. Hör av er till Svk om ni saknas! 

 

 



Publicering på transparensplattformen 

På plattformen finns flera kategorier för produktionsslag. 

Innan vi har ett heltäckande register har vi valt att publicera all 
produktion i Sverige enligt följande kategorier: 

 Transparensplattformen Inkluderar 
Nuclear Kärnkraft 
Hydro water reservoir Vattenkraft 
Wind onshore All vind (onshore + offshore) 
Other Övrig värmekraft + övrigt 



Förklaring av publicering på plattformen 

> Viss data kommer finnas på elområdesnivå medan annan bara 
finns på Sverigenivå. Exempelvis gäller detta information om 
balansmarknaden.  

> N/A – förväntas värde men det finns inte inne  

> N/E – not expected, vi kommer inte skicka värde 



EIC (Energy identification code) 

> Alla Generation units och Production units som är över 100 MW 
har tilldelats en EIC-kod 

> Dessa krävs för identifiering på transparensplattformen 

> Svenska kraftnät utfärdar EIC-koder 

> På grund av transparensförordningen har Nord pool spot byggt 
om sitt UMM-system. Detta kräver att produktionsenheter och 
förbrukningsenheter måste känna till sin EIC.  kontakta Svk 



ENTSO-E Transparency 
Platform 

 

 

Plattformen fortsätter att förbättras. 
Kommer bl.a. förklaringsrutor. 

 

 

https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show
https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show


Frågor ? 
 
 
 
 
Kontakt: 
Therese Erixon  
010-4758435 
therese.erixon@svk.se 
transparensforordningen@svk.se 
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