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Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne tillstyrker förslagen i Energimarknadsinspektionens rapport
men vill framföra några synpunkter.

Oberoende aggregering med ekonomiskt ansvar för obalanser
Länsstyrelsen Skåne ser behovet av att det ska finnas en lagmässig möjlighet att
organisera de förhållande som kan uppstå när en aggregator orsakar obalanser. Det
är i sammanhanget sannolikt fördelaktigt att aggregatorn själv kan välja att antingen
vara balansansvarig part eller delegera balansansvaret genom avtal med en
balansansvarig part.
Mätning, beräkning och rapportering

Länsstyrelsen instämmer i att nätkoncessionshavaren inte bör få ta ut någon avgift
för hanteringen av mätvärden från en balanspunkt som en elleverantör eller
aggregator är skyldig att rapportera till denne. Hade detta tillåtits hade
kundkollektivet blivit den part som i slutändan, fått bära kostnaden som
aggregeringen medför. Detta hade i sin tur riskerat att underminera affärsmodellen
för flexibilitetslösningar vilket motverkar nyttan med förslagen i rapporten.
Aggregatorer har en avgörande roll för att kunna etablera en effektiv och fungerande
lokal flexibilitetsmarknad för elnät, speciellt i områden som i Skåne län där
kapaciteten i näten är begränsad.
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Standardisering av gränssnitt för styrning och överföring av mätdata

Standardisering av gränssnitt för styrning och överföring av mätdata är viktigt för en
kostnadseffektiv och ”cybersäker” process för aggregering. En bedömning är viktig
av huruvida denna standardiseringsprocess genomförs i en tillräckligt hög takt för att
möta behoven.

Bakgrundsinformation
EU har i elmarknadsdirektivet beslutat om vissa gemensamma regler för hur
aggregatorer ska kunna agera på elmarknaden. Artikel 5.1 i förordning 2019/943
(elmarknadsförordningen) fastställer att alla marknadsaktörer ska vara ansvariga för
de obalanser de orsakar i systemet. Ellagen behöver därför kompletteras med regler
om kompensation i de fall aggregatorn orsakar en direkt kostnad för en annan
balansansvarig. Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnar i rapporten förslag till
lagändringar i ellagen som behövs för att möjliggöra två modeller för ekonomiskt
ansvar för obalanser för oberoende aggregatorer.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin med klimat- och energistrateg
Sandra Johanne Selander som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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