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“Synpunkter på implementeringen och 15-minuters avräkningsperiod”
Vattenfall tackar för möjligheten att lämna synpunkter.
Utifrån en sammantagen bedömning är anser Vattenfall att den förslagna tidplanen är rimlig,
men vill samtidigt understryka att vi framförallt värdesätter en realistisk plan som inte skjuts
upp ytterligare. Då kan vi som aktör ta höjd för de anpassningar som behöver genomföras och
planera i rimlig tid. Detta är även i el- och nätkunders intresse
Svar på ställda frågor
1. En senareläggning av 15-minuters avräkningsperiod innebär också en
senareläggning av 15-minuters produkter på intradag och day-ahead. Vilka
konsekvenser får detta för Er verksamhet?
Konsekvenserna av detta är mycket svår att värdera exakt, men det utgör en utebliven
affärsmöjlighet då utvecklingen går mot att det blir viktigare och viktigare för kunderna att ligga
i balans. Den uteblivna handeln på 15-minuters basis är således en samhällsekonomisk
förlust, men vi har inget underlag för att bedöma hur stor den är, eller om det är en nettoförlust
för samhället.
2. Införandet av en 15-minuters avräkningsperiod innebär att åtminstone alla mätare i
gränspunkter, alla produktionsmätare (med ett eventuellt undantag för
mikroproduktion) och förbrukningsmätare över ett visst gränsvärde måste bytas ut,
alternativt omprogrammeras, för att hantera en upplösning på 15 minuter. Ser Ni några
hinder för att denna omställning kan slutföras innan kvartal 2 2023?
Vattenfall ställer sig frågande till de vaga och oprecisa gränserna som ges i remissunderlaget.
Vattenfall utgår från att tidigare kommunicerade gränser kommer att gälla, det vill säga att 15
min-kravet omfattar mätare i kategori 3 och uppåt (samt alla gränspunkter).
Vi vill i tillägg belysa vikten av att klargöra hur rörliga avtal ska hanteras, exempelvis om en
sådan kund önskar byta till 15 min avräkning
Vi efterfrågar även ett förtydligaren av hur avräkning per 15 min ska rapporteras till kund?
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3. Kommer ett senareläggande av införandet av 15-minuters avräkningsperiod få några
konsekvenser för svenska aktörer vad gäller icke-diskriminering och konkurrens med
andra deltagare på den europeiska marknaden, särskilt vad gäller efterfrågeflexibilitet
och förnybara energikällor?
Vattenfall ser främst risker kopplade till försening av gemensamma regelverk/plattformar med
kontinenten. Förseningen ökar risken att svenska/nordiska aktörers konkurrens situation jmf
kontinentala aktörer försämras. Finns det någon handlingsplan för att hanteras en sådan
situation, har TSOerna beredskap för att agera mellanhand för handel med kontinenten i den
händelse det blir ett glapp mellan go-live för plattformarna (MARI och PICASSO) och
införandet av 15 ISP i norden?
4. Kommer ett senareläggande av införandet av 15-minutersavräkningsperiod få några
konsekvenser på den övergripande ekonomiska effektiviteten och infrastrukturen för
smarta nät?
Inte vad vi kan bedöma i nuläget. Eftersom de nya mätarkraven ska vara genomförda till 2025
innebär en försening i praktiken att vi hinner byta ut flera mätare före genomförandet av 15
min avräkningsperiod.
5. Finns det skäl till att ytterligare senarelägga införandet av 15-minuters
avräkningsperiod?
Hänvisar till tidigare svar. Det nu lagda förslag framstår som en rimlig kompromiss men
tidplanen bör inte förskjutas ytterligare.
6. Finns det några beroenden eller förutsättningar som Svenska kraftnät speciellt bör
beakta inför implementeringen av 15-minuters avräkningsperiod?
Rent allmänt riskerar aktörers möjlighet att investera i moderna IT-system, försvåras eller
försenas då man vet att 15 min avräkning, kommer men regelverk och processer inte är
slutligt fastlagda. Återigen är en tydlig långsiktig tidplan, samt tydliga specifikationer är
avgörande för en effektiv planering och investeringar, och för att undvika onödiga kostnader
för elkunderna.
Ett central koppling av detta slag är införandet av datahubben. Då SvK driver även det så
förutsätter Vattenfall att detta kommer synkroniseras.
7. Ser Ni ytterligare konsekvenser av att senarelägga införandet av 15minutersavräkningsperiod som Svenska kraftnät bör ta hänsyn till?
Nej.

Med vänlig hälsning
Vattenfall AB

Cecilia Hellner
Chef Public & Regulatory Affairs Sweden
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