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”Remiss av Balansansvarsavtal 4620-5” 

 

Vattenfall välkomnar möjligheten att ge kommentarer på förslag på nya villkor för 
balansansvaret.  

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, 
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och 
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi 
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på fossilfri produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten. 

 

Allmänna  synpunkter   

Vattenfall har förståelse för att bakgrunden till de föreslagna ändringarna återfinns i 

harmonisering av ett europeiskt regelverk och att Svk som systemansvarig agerar i enlighet 

med den inriktning som reglermyndigheten föreskriver, men vi vill här upprepa våra tidigare 

invändningar mot de stängningstider och clearing-tider som nu införs för handel med FCR. Vi 

anser att de handels-tider som gäller idag alltjämt fungerar bra och ifrågasätter det rationella 

skälet att justera dessa. De nuvarande tiderna möjliggör för både TSO:er och aktörer att 

säkerställa rätt volymer FCR-volymer i god tid inför DA-auktionen, samtidigt som möjligheten för 

aktörer med resurser som behöver bjudas in i närtid har möjligheten att delta i D-1-auktionen. 

De rådande tidpunkterna innebär också att auktionsresultaten publiceras under ”kontorstid”, 

vilket underlättar den praktiska hanteringen och sörjer för ett mer robust system. Vi är alltjämt 

av åsikten att detta utgör en administrativt försvårande förändring med en begränsad nytta för 

systemets användare detta  i en tid när flera andra processer är under förändring och hela 

elsystemet står in för stora omställningskrav framöver. En klok prioritering av resurser har aldrig 

varit viktigare.  

 
Vi efterfrågar därutöver en tydlig motivering av det undantag avseende utbyte och 
upphandling av FCR-balanskapacitetsprodukter i Danmark och Sverige rörande övergång till 
marginalprissättning för FCR-balanskapacitetsprodukter som ska ske senast den 1 februari 
2024. 
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Synpunkter på föreslagna ändringar 

Bilaga 3,  3.2 Regler för budgivning samt avsnitt 4 Rapportering av data och information 

Vattenfall ställer sig positiva till att bud på FCR-balanskapacitet ska inte behöver längre lämnas 

separat för förbrukning och produktion, men vill med hänsyn till flexibilitet i den administrativa 

hanteringen föreslå en justering så att man fortfarande aktivt kan välja att frivilligt lämna separata 

bud för produktion i de fall det möjliggör en enklare administrativ hantering för leverantören.  

Bilaga 3, 3.3-3.4  Regler för överföring av FCR-balanskapacitet mellan balansansvariga som 

levererar FCR.  

Vattenfall efterfrågar ett förtydligande av vilket leveransområde som avses. Det bör klargöras att det 

medger en flytt mellan balansansvariga inom de berörda elområdena, exempelvis en balansansvarig 

i DK2 kan överföra sina skyldigheter till en balansansvarig i Sverige.  

2.4.3 Krav på återbetalning av FCR-balanskapacitet som inte tillhandahållits   

Vattenfall ser positivt på den föreslagna förändringen och införandet av ett prispåslag om 10% för 

icke-tillhandahållna kapacitet med syftet att förstärka incitamenten för hög tillgänglighet. 

 

 


