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Information om motivet till Ei:s ändringar 

I detta dokument beskrivs motivet till de revideringar som Ei gjort jämfört med 

Svenska kraftnäts omarbetade förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster 

och balansansvariga parter och vissa förtydliganden. Ei:s ändringar framgår 

genom så kallade ”spåra ändringar” i dokumentet Svenska kraftnäts omarbetade 

förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter reviderade 

av Ei, bilaga 1.  

Med beaktande av följande skäl  

Ei har reviderat detta avsnitt.  

Ei har gjort en språklig revidering. 

I stycke 8 har Ei gjort ett tillägg för att informera om Ei:s beslut den 11 mars 2021 

gällande tidpunkten för införandet av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser.  

Ei vill också göra ett förtydligande avseende stycke 10. Svenska kraftnät har senast 

2020 genomfört ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i kommissionens 

förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer 

för balanshållning avseende el (balansförordningen).  

Avdelning 1 Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 Föremål och omfattning  

Ei har gjort en språklig revidering av denna artikel.  

Artikel 2 Tidsplan 

Ei har inte reviderat artikeln men vill göra ett förtydligande gällande innebörden 

av denna artikel.  

Villkoren ska enligt förslaget vara fullständigt implementerade senast 31 mars 

2024, såtillvida detta inte kommer att ändras innan beslut. Det innebär enligt 

förslaget att Svenska kraftnät kan införa villkoren i avtalen mellan Svenska 

kraftnät och leverantörer av balanstjänster respektive balansansvariga parter 

stegvis, fram till och med 31 mars 2024.  
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Enligt balansförordningen ska tidsramarna för genomförandet av villkoren vara 

högst 12 månader efter tillsynsmyndighetens godkännande med undantag av de 

fall där tillsynsmyndigheten förlänger tidsramen för genomförandet. 

Artikel 4 Avräkningsperiod för obalanser  

Ei har inte reviderat artikeln men vill göra ett förtydligande gällande innebörden 

av denna artikel.  

Enligt artikel 53.1 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 

2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el 

(balansförordningen) ska samtliga systemansvariga i EU:s medlemsländer tillämpa 

en avräkningsperiod för obalanser på 15 minuter i samtliga elområden senast den 

18 december 2020. Ei har den 11 mars 2021 på Svenska kraftnäts ansökan beslutat 

att bevilja Svenska kraftnät undantag från denna bestämmelse enligt artikel 62.2 i 

balansförordningen.1 Detta innebär att Svenska kraftnät senast den 22 maj 2023 ska 

införa 15 minuters avräkningsperiod för obalanser.  

Artikel 6 Undantag från offentliggörande av information 

Ei har inte reviderat artikeln men vill göra ett förtydligande gällande denna artikel.  

Ei har den 11 november 2021 beslutat att bevilja Svenska kraftnät undantag från att 

publicera information om enskilda bud på balansenergi och balanskapacitet enligt 

artikel 12.3.b respektive 12.3.f i balansförordningen.2 

Artikel 7 Definitioner och tolkning 

Ei har reviderat artikeln. 

Ei har i villkoren förtydligat att FCR-, aFRR- och mFRR-objekt kan bestå av enheter 

och/eller grupper med olika balansansvariga parter. Detta eftersom det i villkoren 

inte var tillräckligt tydligt att aggregering av enheter och/eller grupper med olika 

balansansvariga parter är möjligt.  

Definitionen av ”reglerobjekt” har tagits bort då begreppet inte används i 

villkoren. 

 
1 Artikel 53(1) Undantag från införande av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser - 

Energimarknadsinspektionen (ei.se) 
2 Artikel 12(3) Ansökan om undantag från publicering av information om enskilda bud - 

Energimarknadsinspektionen (ei.se) 

https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-531-undantag-fran-inforande-av-15-minuters-avrakningsperiod-for-obalanser
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-531-undantag-fran-inforande-av-15-minuters-avrakningsperiod-for-obalanser
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-123-ansokan-om-undantag-fran-publicering-av-information-om-enskilda-bud
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-123-ansokan-om-undantag-fran-publicering-av-information-om-enskilda-bud
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Avdelning 2 Villkor för leverantörer av balanstjänster 

Artikel 8 Kvalificeringsprocess för att bli leverantör av balanstjänster 

Ei har reviderat artikeln. 

Enligt europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 

om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen) ska samtliga aktörer vara 

balansansvariga parter eller genom avtal delegera balansansvaret till en 

balansansvarig part efter eget val. För att leva upp till det kravet har Ei reviderat 

denna artikel så att kravet på balansansvar för leverantörer av balanstjänster 

inkluderas i villkoren. 

Artikel 9 Övergripande regler för strukturering   

Ei har inte reviderat artikeln men vill göra ett förtydligande gällande innebörden 

av denna artikel.  

Leverantörer av balanstjänster har möjlighet att strukturera enheter och/eller 

grupper oberoende av vem som är balansansvarig part för enheterna och/eller 

grupperna. Möjligheten till att strukturera enheter och/eller grupper på ett sådant 

sätt att en eller flera balansansvariga parter inkluderas i FCR-, aFRR- och/eller 

mFRR-objekt framgår av artikel 18.4.d i balansförordningen.  

Artikel 13 Regler, krav och tidsplaner för upphandling och överföring av FCR-

balanskapacitet 

Ei har inte reviderat artikeln men vill göra ett förtydligande gällande innebörden 

av denna artikel.  

Ei har den 22 oktober 2020 beslutat att bevilja Svenska kraftnät undantag från 

skyldigheter vid upphandling av balanskapacitet. Beslutet innebär att Svenska 

kraftnät får upphandla balanskapacitet uppåt och nedåt gemensamt fram till och 

med den 31 december 2023.3 I artikel 13.3.e i villkoren framgår att bud avseende 

produkten FCR-N lämnas symmetriskt, det vill säga med lika stor kapacitet för 

upp- respektive nedreglering. Detta innebär att från den 1 januari 2024 måste bud 

avseende alla balanskapacitetsprodukter, inklusive FCR-N, kunna lämnas separat 

för upp- respektive nedreglering. Om Svenska kraftnät inte ansöker om ett nytt 

undantag från skyldigheter vid upphandling av balanskapacitet och Ei beviljar en 

 
3 Artikel 6.8-6.9 undantag från skyldigheter vid upphandling av balanskapacitet - 

Energimarknadsinspektionen (ei.se) 

https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/forordningar/elmarknadsforordningen/artikel-6.8-6.9-undantag--fran-skyldigheter-vid-upphandling-av-balanskapacitet
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/forordningar/elmarknadsforordningen/artikel-6.8-6.9-undantag--fran-skyldigheter-vid-upphandling-av-balanskapacitet
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sådan ansökan förväntas Svenska kraftnät komma in med ett ändringsförslag av 

villkoren till Ei där det framgår att upphandlingen ska göras separat.  

Ei och den danska tillsynsmyndigheten (Forsyningstilsynet) har i maj 2022 

godkänt Svenska kraftnät och den danska systemoperatören (Energinet DK) 

ansökan om en metod till regler och villkor för upphandling och utbyte av FCR-

balanskapacitet.4 Detta beslut innebär att Svenska kraftnät (och Energinet DK) 

senast 1 februari 2024 ska övergå till marginalprissättning för FCR-

balanskapacitetsprodukter. I november 2022 kom Svenska kraftnät in med ett 

förslag till ändring av metoden för harmoniserade regler för processer för utbyte 

och upphandling avseende FCR i DK 2 och Sverige.5 Svenska kraftnät föreslår i sin 

ändringsbegäran att aktörer inte tillåts att överföra skyldigheter att tillhandahålla 

FCR mellan DK 2 och Sverige. Villkoren är inte ändrade utefter denna ansökan då 

handläggning pågår men efter att Ei har tagit ett beslut i ärendet kan villkoren 

komma att behöva ändras.   

Artikel 15 Regler, krav och tidsplaner för avrop av mFRR-balansenergi 

Ei har reviderat artikeln. 

Ett nytt stycke har lagts till som beskriver hur det högsta tillåtna priset för 

uppregleringsbud, respektive lägsta tillåtna priset för nedregleringsbud, justeras i 

det fall det högsta tillåtna priset på intradagsmarknaden höjs över nuvarande nivå 

på 9 999 EUR/MWh. Detta är i enlighet med dagens balansansvarsavtal och 

säkerställer att prisgränserna inte påverkar aktörers incitament att handla sig i 

balans innan leverans. 

En fotnot har lagts till för att förtydliga innebörden av benämningen 

systembegränsning. 

Gällande publicering av information om varför bud markerats som otillgängliga 

har tiden justerats till senast 30 minuter efter budets leveransperiod. Ei anser att 

sådan information ska publiceras så snart som möjligt, och senast 30 minuter efter 

budets leveransperiod är förenligt med vad som ska gälla när Svenska kraftnät 

ansluter till den europeiska plattformen för utbyte av mFRR-balansenergi (MARI).  

 
4 Artikel 33(1) Förslag till fastställandet av gemensamma och harmoniserade regler och processer för 

utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet - Energimarknadsinspektionen (ei.se) 
5 Artikel 33 Ändring av metod för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling 

avseende frekvenshållningsreserver - Energimarknadsinspektionen (ei.se) 

https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-331-forslag-till-faststallandet-av-gemensamma-och-harmoniserade-regler-och-processer-for-utbyte-och-upphandling-av-fcr-balanskapacitet
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-331-forslag-till-faststallandet-av-gemensamma-och-harmoniserade-regler-och-processer-for-utbyte-och-upphandling-av-fcr-balanskapacitet
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-33-andring-av-metod-for-harmoniserade-regler-och-processer-for-utbyte-och-upphandling-avseende-frekvenshallningsreserver
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-33-andring-av-metod-for-harmoniserade-regler-och-processer-for-utbyte-och-upphandling-avseende-frekvenshallningsreserver
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Ei vill även göra ett förtydligande av innehållet i denna artikel. 

Eftersom vissa delar av innehållet i artikeln skiljer sig från de regler som kommer 

att finnas på plats vid anslutning till MARI förväntas Svenska kraftnät inkomma 

med ändringsförslag av villkoren till Ei inför anslutningen till MARI.6 

Artikel 16–18 har tagits bort av Svenska kraftnät.  

De krav som tidigare var avsedda att finnas i artikel 16–18 har inkorporerats i 

artikel 13–15. 

Artikel 20 Krav på data och information för att utvärdera leveransen av FCR-

balanstjänster 

Ei har reviderat artikeln. 

Två fotnoter har tagits bort då de inte är nödvändiga.  

Artikel 21 Krav på data och information för att utvärdera leveransen av aFRR-

balanstjänster 

Ei har reviderat artikeln. 

Två fotnoter har tagits bort då de inte är nödvändiga.  

Artikel 22 Krav på data och information för att utvärdera leveransen av mFRR-

balanstjänster 

Ei har reviderat artikeln.  

Två fotnoter har tagits bort då de inte är nödvändiga.  

Artikel 23 har tagits bort 

Den information som tidigare fanns i artikel 23 avseende budens lokalisering har 

nu inkorporerats i artikel 13–15.  

 
6 Artikel 20 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med 

manuell aktivering - Energimarknadsinspektionen 

 

Artikel 20 Ändring av europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från 

frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering - Energimarknadsinspektionen 

 

Artikel 62(2) Ansökan om undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av 

balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering - 

Energimarknadsinspektionen 

https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-20-europeiska-plattformen-for-utbyte-av-balansenergi-fran-frekvensaterstallningsreserver-med-manuell-aktivering
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-20-europeiska-plattformen-for-utbyte-av-balansenergi-fran-frekvensaterstallningsreserver-med-manuell-aktivering
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-20-andring-av-europeiska-plattformen-for-utbyte-av-balansenergi-fran-frekvensaterstallningsreserver-med-manuell-aktivering
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-20-andring-av-europeiska-plattformen-for-utbyte-av-balansenergi-fran-frekvensaterstallningsreserver-med-manuell-aktivering
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-622-ansokan-om-undantag-fran-anslutning-till-den-europeiska-plattformen-for-utbyte-av-balansenergi-fran-frekvensaterstallningsreserver-med-manuell-aktivering
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-622-ansokan-om-undantag-fran-anslutning-till-den-europeiska-plattformen-for-utbyte-av-balansenergi-fran-frekvensaterstallningsreserver-med-manuell-aktivering
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-622-ansokan-om-undantag-fran-anslutning-till-den-europeiska-plattformen-for-utbyte-av-balansenergi-fran-frekvensaterstallningsreserver-med-manuell-aktivering
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Artikel 27 Fastställande av aktiverad volym och prissättning av mFRR-balansenergi 

Ei har reviderat artikeln. 

Gällande prissättning av mFRR-balansenergi har Ei reviderat enligt nedan. 

Prissättning av mFRR-balansenergi ska ske per 15 minuter när villkoren är 

fullständigt implementerade, inte per 60 minuter som Svenska kraftnät föreslår. 

Detta följer av artikel 53.1 i balansförordningen samt det beviljade undantag 

Svenska kraftnät erhållit av Ei som innebär att avräkningsperioden för obalanser 

senast den 22 maj 2023 ska vara 15 minuter.7 

Prissättning av mFRR-balansenergi ska ske till det högsta tillåtna priset definierat i 

artikel 15.7 i villkoren när effektreserven använts till uppreglering. När 

effektreserven aktiveras ska alla tillgängliga kommersiella bud vara avropade.  

Priset på mFRR ska därmed sättas till det högsta tillåtna som definierats i artikel 

15.7 i villkoren om effektreserven används till uppreglering eftersom det annars 

skulle skapa en inkonsekvens gentemot obalanspriset (som blir det högsta tillåtna 

priset för mFRR-balansenergi om effektreserven används för uppreglering) samt 

för att återspegla realtidsvärdet på energi. Av samma anledning har Ei även 

justerat prissättningen av mFRR-balansenergi vid de tillfällen störningsreserven 

används för uppreglering, samt då manuell förbrukningsfrånkoppling tillämpas, 

så att mFRR-pris och obalanspris är konsekventa och i dessa situationer således det 

högsta tillåtna som definierats i artikel 15.7 i villkoren. 

Dessutom har Ei lagt till fotnot 16, 17, och 18 för att förtydliga att det högsta 

tillåtna priset definierat i artikel 15.7 eventuellt kan justeras i enlighet med 15.9.  

Vidare har Ei reviderat Svenska kraftnäts förslag så att mFRR-balansenergi som 

direktaktiverats för hantering av intern överbelastning prissätts med marginalpris. 

Ei anser att en enhetlig prissättningsmetod för mFRR-balansenergi, oavsett i vilket 

syfte en aktivering sker, är ändamålsenlig och minskar risken för strategiskt 

agerande utifrån förväntningar rörande aktiveringsändamål. 

 
7 Artikel 53(1) Undantag från införande av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser - 

Energimarknadsinspektionen (ei.se) 

https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-531-undantag-fran-inforande-av-15-minuters-avrakningsperiod-for-obalanser
https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/balanshallning-avseende-el-eb/artikel-531-undantag-fran-inforande-av-15-minuters-avrakningsperiod-for-obalanser
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Avdelning 3 Villkor för balansansvariga parter 

Artikel 31 Definition av balansansvar 

Ei har reviderat artikeln. 

För att definitionen av balansansvar i denna artikel ska överensstämma med artikel 

5.1 i elmarknadsförordningen tydliggör Ei att balansansvarig part ska sträva efter 

att balansera eller hjälpa till att balansera elsystemet.  

Artikel 34 Regler och villkor för strukturering 

Ei har reviderat artikeln.  

Som en följd av införandet av kravet om balansansvar för leverantörer av 

balanstjänster har Ei förtydligat att det även kan vara leverantör av balanstjänster 

som balansansvariga parter åtagit sig balansansvar för och därmed ska 

tillhandahålla strukturinformation om. 

Strukturinformation gällande kraftproduktionsmoduler har tagits bort i samråd 

med Svenska kraftnät. 

Artikel 38 Avräkning av balansansvarig part 

Ei har reviderat artikeln. 

Ei har tagit bort Svenska kraftnäts förslag till regler för prissättning av obalanser i 

de fall effektreserven nyttjats för balansering eftersom obalanspriset kopplar till 

mFRR-balansenergipriset. I och med Ei:s revidering i artikel 27.2.e i villkoren sätts 

mFRR-balansenergipriset till det högsta tillåtna när effektreserven används. Detta 

innebär att Svenska kraftnäts förslag till regler när effektreserven används inte 

längre är nödvändiga.  
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