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1 Ansökan om undantag 

Härmed ansöker Affärsverket svenska kraftnät (Svk) om att söka undantag från att 

publicera enskilda bud enligt riktlinjer för balanshållning av el artikel 12.3 på 

samtliga marknader för balanstjänster, med stöd i artikel 12.4. Förslaget till 

undantag inkluderar såväl kapacitetsmarknader som energiaktiveringsmarknader. 

Undantaget föreslås gälla tills vidare - dock skall nytt undantag sökas årsvis enligt 

legalt ramverk. Det bör även noteras att Svk har som ambition att uppnå väl 

fungerande marknader för såväl energi- som kapacitetsprodukter för 

balanstjänster, och därmed ser föreslagen undantagsansökan som en tillfällig 

lösning och ej en del av den långsiktiga marknadslösningen för balanstjänster.    

Förslaget till att söka undantag från kravet att publicera enskilda bud avser 

samtliga marknader för balanstjänster, se Tabell 1 nedan för specifikation. Ett ”X” 

avser sökt undantag, ”Ej relevant” avser att produkt/marknad ej finns i nuläget.  

Produkt Kapacitetsmarknad Energiaktiveringsmarknad 

mFRR X X 

aFRR X Ej relevant 

FCR-N X Ej relevant 

FCR-D X Ej relevant 

Tabell 1. Produkter som Svk söker undantag att publicera enskilda bud för.  
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2 Motivering till undantag 

Artikel 12.4 ger Svk möjlighet att ansöka om undantag från att publicera 

information enligt artikel 12.3 om detta bedöms motiverat med hänsyn till risk för 

marknadsfunktionen och om undantaget inte väntas störa en väl fungerande 

marknad. 

Eftersom en konsekvensanalys inte är genomförd för publicering av enskilda bud 

på marknaderna för balanstjänster, yrkar Svk på att sådan publicering av 

försiktighetsprincip skjuts fram tills att motsvarande konsekvenser och effekter är 

utvärderade. Överlag ser Svk en ökad risk för en eventuell reducerad 

marknadsfunktion då utbudet av balanstjänster på olika sätt är begränsade till en 

enskild eller ett fåtal aktörer per Elområde.  

Mer specifikt ställer artikel 12.3 paragraf f) krav på publicering av enskilda bud på 

ett sätt som inte görs per idag för de respektive nationella kapacitetsmarknaderna i 

Norden. De svenska kapacitetsmarknaderna för FCR-produkterna och aFRR 

upphandlas nationellt, ersättning sker enligt pay-as-bid och det finns idag få 

leverantörer (totalt sex leverantörer av FCR varav tre är dominerande samt tre 

leverantörer av aFRR). Om enskilda bud publiceras är bedömningen att en eller 

flera aktörer relativt enkelt kan beräkna övriga aktörers budstrategier och 

prissättning. Utöver den direkta risken för reducerad marknadsfunktion, 

framförallt vid bristsituationer för såväl Sverige som i enskilda elområden, så finns 

det eventuellt en ökad risk för strategisk prissättning av bud. 

Likaledes ställer artikel 12.3 paragraf b) krav på publicering av enskilda bud på ett 

sätt som inte görs idag för den nordiska mFRR-energiaktiveringsmarknaden (även 

kallad reglerkraftmarknaden). Denna marknad är en sedan länge etablerad och, 

sett till hela Norden, en generellt sett relativt likvid marknad med ett större antal 

aktörer. Dock finns det även här tidpunkter och enskilda Elområde där det finns en 

möjlig risk för att enskilda aktörer och deras budstrategier enkelt kan identifieras 

vid publicering av enskilda bud p.g.a. bristande utbud.  

För den nordiska mFRR-energiaktiveringsmarknaden förväntas också att 

förfarandet för publicering initialt kommer skilja sig åt bland de nordiska 

TSO:erna. Fingrid publicerar de finska aktörernas enskilda bud sedan december 

2019, medan Statnett och Energinet av olika skäl inte kommer att göra detta. 

Ambitionen för Affärsverket svenska kraftnät är att på sikt skapa harmoniserade 

marknadsplatser med handelsutbyte, där informationen är symmetrisk och villkor 

är lika för aktörer i hela norden.  
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3 Offentligt samråd 

Svk har genomfört ett offentligt samråd enligt legalt ramverk. Samrådet 

genomfördes under perioden 19 februari till 20 mars år 2020. Totalt inkom två 

svar, se bilaga för respektive svar.  

De båda inkomna svaren delar samma bild att Svk bör publicera enskilda bud, och 

därmed att inte söka undantag för detta. Fortum anser dock vidare att en 

aggregering av budområden vid publicering kan vara befogat under perioder då 

marknadskoncentrationen är hög lokalt. Båda svaren anser det vara obefogat att 

söka undantag då relevant konsekvensanalys ej genomförts. 

3.1 Svks syn på inkomna svar från offentligt samråd 
Svk håller i stort med om merparten av synpunkterna som inkommit. Svk erkänner 

och ser behovet av transparens och informationssymmetri för en god 

marknadsfunktion, i synnerhet för nya aktörer och leverantörer av balanstjänster. 

Detta innebär att Svk avser att publicera och tillgängliggöra så mycket relevant och 

skälig marknadsinformation som möjligt. Dock så anser Svk att en utökning av 

publicerad marknadsinformation bör föranledas av en konsekvensanalys för att 

minska risken för reducerad marknadsfunktion.    

Vidare så anser Svk att de inkomna svaren saknar perspektivet försiktighetsprincip 

samt marknadspåverkan som fås av att välja att aggregera enskilda bud vid 

knapphetssituationer och hög marknadskoncentration lokalt under vissa perioder. 

Om Svk väljer som lösning att frångå publicering av enskilda bud per elområde och 

produkt under dessa perioder, så är även det information till marknaden som 

innebär en ökning av risken att aktörer relativt enkelt kan agera på och utnyttja 

situationen. Konsekvenserna från detta bedöms öka risken för en negativ påverkan 

på marknadsfunktionen, varför Svk fortsatt anser det skäligt att söka om undantag 

för publicering av enskilda bud.   

Samrådet resulterade i endast två inkomna svar från aktörer. Svk antar att denna 

låga svarsfrekvens beror på att övriga aktörer håller med om Svks förslag till ansökt 

undantag för publicering av enskilda bud.  
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4 Bilaga Inkomna svar från offentligt 
samråd 

Modity Energy Trading AB 

Modity Energy anser inte att SvK ska söka undantag från att publicera enskilda bud 
enligt skrivelsen. Möjligtvis att undantag från att publicera icke avropade bud vore 
OK. 
 
Anledningarna är flera, dels så hade det underlättat för nya aktörer att etablera sig 
på dessa marknader om den vore fullständigt transparent. 
 
Argumentet att andra aktörers budstrategier kan blottläggas håller inte, det hade 
antagligen bara gjort att konkurrensen hade skärpts och därmed SvKs kostnad 
reducerats. 
 
De aktörer som idag är med och får bud avropade sitter även med ”inside-
information” om vart reglerpriset hamnar, vilket sannolikt påverkar deras agerande 
på intradagmarknaden, dvs intradagmarknaden hade sannolikt fungerat bättre om 
alla parter satt med samma information om bud på balanstjänster. Att avropade bud 
inte löpande publiceras idag påverkar alltså redan intradagmarknaden så negativt 
att den i vissa lägen med mycket överföringsbegränsningar knappast kan kallas en 
”väl fungerande marknad”. 
 
Argumentet att ingen konsekvensanalys har gjorts håller inte heller, Fingrid har inga 
problem med att publicera informationen, och de har gjort de undersökningar som 
krävs, den finska och den svenska marknaden är så pass snarlika att detta bör räcka. 
 
Fortum, Trading and Asset optimization 
 
Fortum uppskattar möjligheten att ge synpunkter till ansökan om undantag från 
publicering av enskilda bud enligt ARTIKEL 12.3 I KOMMISSIONENS 
FÖRORDNING (EU) 2017/2195 AV DEN 23 NOVEMBER 2017 OM 
FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR BALANSHÅLLNING AVSEENDE EL 
(EB). 
 
Fortum är ett bolag med verksamhet inom elproduktion och / eller konsumtion inom 
hela Norden och Baltikum i alla prisområdena. Detta ger oss en ypperlig möjlighet att 
se den ekonomiska nyttan av en fungerande elmarknad för hela regionen. Fortum 
förespråkar en transparent, likvid och öppen elmarknad däri alla aktörer har samma 
möjligheter för insyn i marknaden. I alla marknadslägen borde i första hand 
marknaden lösa balanseringen med marknadsmässiga åtgärder och TSOernas roll 
borde vara att främja dessa möjligheter. Marknaderna borde ges insyn i 
marknadsläget på ett transparent sätt som främjar proaktiva åtgärder från 
aktörerna. 
 
Fortum anser principiellt att Affärsverket Svenska Kraftnät inte skall ansöka om 
undantag utan skall stöda implementeringen av Guideline Electricity Balancing enligt 
den plan som den innehåller. Dock inser vi även det viktiga i att säkerställa 
anonymiteten för alla aktörer på marknaden. För att säkerställa anonymiteten på 
marknaden borde pris-områdena vara till sin storlek tillräckligt stora så att ingen 
aktör blir för dominerande och dennes positioner synliga. Alternativt på kort sikt kan 
man tänka sig aggregering av buden för ett antal prisområden för att säkerställa en 
bättre anonymitet. Fortum anser att publiceringen av buden är enligt Guideline 
Electricity Balancing normen, och att inte publicera buden för att man inte har gjort 
en konsekvensanalys av att följa normen är inte motiverad. 
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Affärsverket Svenska kraftnät i sin motivering till undantag för artikel 12.3 paragraf 
f) säger ”De svenska kapacitetsmarknaderna för FCR-produkterna och aFRR 
upphandlas nationellt, ersättning sker enligt pay-as-bid och det finns idag få 
leverantörer (totalt sex leverantörer av FCR varav tre är dominerande samt tre 
leverantörer av aFRR).” Alternativa lösningar kunde vara pay-as-cleared för att 
säkerställa en fungerande marknad. Dessutom anser Fortum att lösningen till få 
aktörer är mera en fråga om tekniska krav som hindrar nya aktörer och reserv-slag 
från att delta i marknaden än något annat. Som exempel kan nämnas 
batterilösningar och förbrukningsflexibilitet som kunde hämta mer bud till FCR 
marknaden om detta skulle tillåtas. 
 
I motiveringen till undantag för artikel 12.3. pragraf b) säger Affärsverket Svenska 
kraftnät ”Denna [mFRR energiaktivering] marknad är en sedan länge etablerad och, 
sett till hela Norden, en generellt sett relativt likvid marknad med ett större antal 
aktörer. Dock finns det även här tidpunkter och enskilda Elområde[n] där det finns en 
möjlig risk för att enskilda aktörer och deras budstrategier enkelt kan identifieras vid 
publicering av enskilda bud p.g.a. bristande utbud.” Fortum anser att utan en analys 
av påståendet (t.ex. timmar med få bud per år per prisområde) kan man inte 
motivera ett undantag att inte publicera något alls. Ifall att det skulle finnas fog för 
att reducera synligheten per prisområde så torde man kunna aggregera ett antal 
prisområden så att man har en relativt adekvat synlighet till buden, men också en 
tillfredställande anonymitet för aktörerna. Denna eller andra alternativa lösningar 
för att säkerställa en implementering utan behov för ansökan till undantag eller 
andra konsekvensanalyser saknar vi i förslaget till undantagsansökningen. 
 
Fortum skulle även gärna ha hört mer grundligt om planen att på sikt skapa 
harmoniserade marknadsplatser och under vilka förutsättningar Affärsverket 
Svenska Kraftnät skulle anse att en implementering utan undantag vore acceptabel. 

 


