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Generella kommentarer    

Vattenfall välkomnar möjligheten att på ett tidigt stadium för möjlighet att kommentera på förslag på 
nya villkor för balansansvaret. Vi uppskattar även den öppna och tydliga process som föregått 
remisstiden med referensgruppsarbete och webinar. 
 
Vattenfall noterar att Svenska kraftnät i flera fall måste arbeta flera relaterade processer som i några 
fall är  parallella och i andra fall ligger olika vid olika tillfällen. Vi har förståelse för att detta är en 
utmaning för alla aktörer och organisationer, men vill därför också fortsätta att understryka vikten av 
att alltid sträva efter att upprätthålla så öppna och inkluderade aktörsprocesser som möjligt.  
 
Kommentarerna är strukturerade efter bilaga samt paragraf. 

Bilaga 1 ”Villkoren för leverantörer av balanstjänster”    

 
18.5 a – Regler för prekvalificeringsprocess 

Vattenfall välkomnar att Svenska kraftnät tydliggör att tills dess att BSP-rollen införs är det den 
balansansvarige som kommer att prekvalificera enheter och grupper för att leverera reserver. 
 

18.5 b – Leverans per elområde 

Leveransen av aFRR föreslås ske per elområde. Vattenfall förstår att det kommer förenkla processen 
att lägga bud och planera. Vår bedömning att emellertid att det även kommer påverka den totala 
flexibiliteten negativt, eftersom det inte längre kommer vara möjligt att leverera FRR med 
aggregat i andra prisområden.  
 
Detta gäller i synnerhet med nuvarande modell med veckoupphandling, men effekten kommer synas 
även vid dygnsvis handel, speciellt för aFRR eftersom långtifrån alla aggregat har sådan möjlighet. 
  

18.5 b – Prissättning aFRR - kapacitet 

Förslaget bygger på Pay as bid prissättning istället för alternativt Uniform pricing. Vattenfall förordar 
det senare, det vill säga ett marginalpris eftersom det på sikt ger en mer transparent prissättning och 
en effektivare marknad i kundernas intresse.  
 

18.5 c – Regler för aggregering av förbrukningsanläggningar, energilagrings-anläggningar och 
kraftproduktionsanläggningar i ett elområde 

Vattenfall ställer sig positiva till att förslaget är tydligt med avseende på kravet att hålla reglerobjekt 
inom samma balansansvarig (BRP). Vi är övertygade om att aggregering av efterfrågeflexibilitet är ett 
relevant och viktigt bidrag i den elmarknad som nu växer fram och för att kunna skapa den maximala 
kundnyttan bör det ske helt inom ramen för det befintliga balansansvaret vilket är fallet i det lagda 
förslagen. 
 
Vattenfalls tentativa bedömning är vidare att alternativ 2 bör ha potential att möjliggöra större volymer 
förutsatt att regelverket för budobjekt kan utvecklas parallellt.  
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18.5 d – Krav på data och information 

Vattenfall efterlyser ytterligare information kring hur den nämnda dokumentationen för 
prekvalificeringsprocessen ska genomföras 
 
 
18.5 h – Regler för fastställande av volym balansenergi 

I synnerhet för produkten mFRR är det enligt vår bedömning en fördel för systemet om avräkningen 
baseras på affären, eftersom det i praktiken är omöjligt att leverera exakt den volym budet motsvarar 
med Sveriges förhållandevis små magasin. Vår förväntan är därför att en utveckling mot att 
energivolym fastställs på uppmätta värden kommer leda till färre bud och mindre flexibilitet. Detta 
gäller framförallt med dagens 2-prissystem och en timmes avräkningsperiod som utgångspunkt.  
 

18.5 i – Regler för avräkning 

Det saknas en rubrik: "Prissättning och handel med mFRR-kapacitet"  

Bilaga 2 - Villkoren för balansansvariga parter 

18.6 i – Konsekvenser vid avtalsbrott 

Vattenfall efterlyser ett förtydligande kring innebörden av att affärsmässigt planera sig för balans. Ett 
modernt system för att marknadsmässigt hantera obalanser till lägsta samhällskostnad systemet 
måste ta systemet i sin helhet som utgångspunkt. Vattenfall vill därför framhålla nyttan för systemet av 
att Svenska kraftnät i fortsättningen ser denna affärsmässiga balans som varje aktörs respektive 
obalans + varje aktörs respektive inbjudna reglerresurser. Vattenfall uppmanar således Svenska 
Kraftnät att ändra avtalet i enlighet med nyss redovisade resonemang.  
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