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Affärsverket Svenska kraftnät,

Med beaktande av följande skäl
(1) Detta dokument utgör ett förslag på en ytterligare avräkningsmekanism
som har tagits fram av Affärsverket svenska kraftnät (nedan ”Svenska
kraftnät”) i enlighet med artikel 44.3 i kommissionens förordning (EU)
2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för
balanshållning avseende el (nedan ”förordning 2017/2195”). Detta förslag
benämns nedan som ”förslaget”.
(2) Artikel 44.3 i förordning 2017/2195 fastställer att ”varje systemansvarig
för överföringssystem får utarbeta ett förslag till en ytterligare
avräkningsmekanism som är åtskild från mekanismen för avräkning av
obalanser för att reglera upphandlingskostnaderna för balanskapacitet i
enlighet med kapitel 5 i denna avdelning, administrativa kostnader och
andra kostnader för balansering. Den ytterligare mekanismen för
avräkning ska gälla för balansansvariga parter. Detta bör företrädesvis
uppnås genom införandet av en funktion för bristprissättning. Om de
systemansvariga för överföringssystemen väljer en annan mekanism
bör de motivera detta i förslaget. Ett sådant förslag ska vara föremål för
tillsynsmyndighetens godkännande.”
(3) Svenska kraftnät föreslår en ytterligare avräkningsmekanism i form av en
balansansvarsavgift. Förslaget utgör föremål för godkännande av den
nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 5.4 g) i förordning
2017/2195.
(4) I enlighet med artikel 5.5 i förordning 2017/2195 innehåller förslaget en
tidsplan för genomförandet senast tolv månader från godkännandet.
(5) Fortsatt i enlighet med artikel 5.5 bidrar detta förslag till uppfyllandet av
målet i förordning 2017/2195 med avseende på att främja en effektiv
konkurrens, icke-diskriminering och öppenhet på balansmarknader som
föreskrivs i artikel 3.1.a. Genom sin utformning bidrar avgiftsstrukturen
till kostnadsriktighet, skapar korrekta incitament och möjliggör en så låg
och stabil avgiftsnivå som möjligt utifrån givna förutsättningar. Den är
också enkel att förstå och vidareföra till slutkund samt bidrar på så sätt till
målet i artiklarna 3.2 a, 3.2.b och 3.2.c i förordning 2017/2195.
(6) Förslaget har konsulterats i enlighet med artikel 10.1 i förordning
2017/2195 som föreskriver en period på minst en månad offentligt
samråd. I enlighet med artikel 10.6 i samma förordning sammanfattas och
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bemöts synpunkter från intressenter som framkommit i det offentliga
samrådet i bilaga 2.
(7) Detta förslag tar hänsyn till de allmänna principer och målsättningar som
föreskrivs i förordning 2017/2195 samt i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för
el (nedan ”förordning 2019/943”).
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LÄMNAR IN FÖLJANDE FÖRSLAG TILL ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
SOM NATIONELL TILLSYNSMYNDIGHET I SVERIGE

AVDELNING 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
Artikel 44.3 i förordning 2017/2195 gör det möjligt för Svenska kraftnät att genom
en ytterligare avräkningsmekanism reglera upphandlingskostnader för
balanskapacitet, administrativa kostnader och andra kostnader för balansering.
Syftet med den ytterligare avräkningsmekanismen är att säkerställa
kostnadsneutralitet för Svenska kraftnät avseende balanseringen av elsystemet.
Den ytterligare avräkningsmekanismen syftar också till att fördela kostnaderna på
ett kostnadsriktigt sätt och ge korrekta incitament till de balansansvariga parterna
för att hålla ned den totala kostnaden för balanseringen av elsystemet.
Den ytterligare avräkningsmekanismen benämns balansansvarsavgift och ska
tillämpas på de parter som tecknar avtal om balansansvar med Svenska kraftnät.

Artikel 2
Definitioner och tolkningar
1.

Med avseende på tillämpning av detta förslag ska den terminologi som används
definieras på samma sätt som i artikel 2 i förordning 2017/2195, samt artikel 2
i förordning 2019/943.

2.

Utöver ovanstående gäller följande definition i detta förslag:
a) Kostnadsriktig: med kostnadsriktig avses i detta förslag att den part som
orsakar en kostnad också är den part som betalar för denna kostnad (s.k.
polluter pays- principen).
b) Administrativa kostnader och andra kostnader: med administrativa
kostnader och andra kostnader avses i detta förslag personal, av- och
nedskrivningar, övriga externa kostnader, övriga rörelsekostnader och
räntekostnader inom Svenska kraftnäts systemansvarsverksamhet.

3.

Eventuella positiva eller negativa ekonomiska resultat till följd av avräkning i
enlighet med förordning 2017/2195 avdelning 5, kapitlen 2, 3 och 4 ska
vidarebefordras till nätanvändare. Dessa ingår därmed inte i de kostnader som
ska täckas av grundavgift, obalansavgift och veckoavgift.

4.

Vidare gäller följande, om inte annat föreskrivs av sammanhanget:
a) singular form omfattar även plural form och omvänt,
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b) hänvisningar till lagstiftning, förordningar, direktiv, föreläggande,
handling, föreskrift ska inkludera varje ändring, utvidgning eller nytt
antagande av den som då gäller.
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AVDELNING 2
FÖRSLAG TILL AVGIFTSSTRUKTUR FÖR
BALANSANSVARSAVGIFT
Artikel 3
Grundavgift
Den balansansvarige parten ska betala en grundavgift till Svenska kraftnät för att
täcka Svenska kraftnäts kostnader för upphandling av balanskapacitet,
administration och andra kostnader för balansering som inte påverkas av den
balansansvarige partens obalanshantering.
Grundavgiften tas ut i euro per megawattimme (EUR/MWh) på den
balansansvarige partens sammanlagda förbrukning och produktion.

Artikel 4
Obalansavgift
Den balansansvarige parten ska betala en obalansavgift till Svenska kraftnät för att
täcka Svenska kraftnäts kostnader för upphandling av balanskapacitet som
påverkas av den balansansvarige partens obalanshantering.
Obalansavgiften tas ut i euro per megawattimme (EUR/MWh) på den
balansansvarige partens obalans.

Artikel 5
Veckoavgift
Den balansansvarige parten ska betala en veckoavgift till Svenska kraftnät för att
täcka kostnaden för administration kopplad till avräkning av den balansansvarige
parten.
Veckoavgiften tas ut i euro per vecka (EUR/vecka) i form av ett fast belopp per
balansansvarig.

Artikel 6
Motivering av ytterligare avräkningsmekanism
1.

För att reglera upphandlingskostnaderna för balanskapacitet, administrativa
kostnader och andra kostnader för balansering får Svenska kraftnät utarbeta
ett förslag till en ytterligare avräkningsmekanism som är åtskild från
mekanismen för avräkning av obalanser. Enligt artikel 44.3 ska detta
företrädesvis uppnås genom införandet av en funktion för bristprissättning.
Svenska kraftnäts bedömning är att intentionen med bristprissättning endast
kan uppfyllas om funktionen kopplas till balansavräkningen och de
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balansansvariga parternas obalanser vid situationer med risk för effektbrist.
Genom att Svenska kraftnät har som målsättning att undvika
effektbristsituationer anser Svenska kraftnät inte att det är rimligt att ersätta
balansansvarsavgiften med en sådan bristprissättningsfunktion. Införandet av
en sådan funktion skulle innebära att Svenska kraftnät under normala år inte
skulle erhålla några intäkter medan Svenska kraftnät skulle behöva göra en
mycket stor vinst vid de få tillfällen som en bristsituation uppstår. Det skulle
medföra en avsevärd ekonomisk risk för Svenska kraftnät och orimligt höga
kostnader för de balansansvariga parter som är underbalanserade vid de
tillfällen som effektbrist uppstår. En sådan bristprissättningsfunktion skulle
därigenom inte bygga på kostnadsriktighet och riskera att leda till felaktiga
incitament. Det skulle också medföra en mycket oförutsägbar kostnad för de
balansansvariga parterna som därmed skulle ha svårt att vidareföra denna
kostnad till slutkunden på ett rättvisande sätt.
2.

För ytterligare motivering gällande intentionen med bristprissättning, se
bilaga 1.

Artikel 7
Offentliggörande och införande av detta förslag
1.

Svenska kraftnät ska utan otillbörligt dröjsmål offentliggöra förslaget på
internet efter tillsynsmyndighetens godkännande i enlighet med artikel 7 i
förordning 2017/2195.

2.

Svenska kraftnät ska införa detta förslag vid övergången till enprisavräkning
och en position, dock senast 12 månader efter tillsynsmyndighetens
godkännande i enlighet med artikel 5.5 i förordning 2017/2195.

