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Beträffande Energimarknadsinspektionens rapport
Oberoende aggregatorer: Förslag på nya regler för
att genomföra elmarknadsdirektivet
Ert diarienummer Ei R2021:03
Bakgrund
Statens fastighetsverk (SFV) har från Infrastrukturdepartementet mottagit remiss av
Energimarknadsinspektionens rapport Oberoende aggregatorer: Förslag på nya regler
att genomföra

Sammanfattning
För att säkerställa att aggregatorer deltar på marknaden på ett effektivt sätt och på
likvärdiga villkor som andra aktörer på elmarknaden har EU beslutat om vissa
gemensamma regler för hur aggregatorer ska kunna agera på elmarknaden.
Ei har tidigare lämnat förslag på regler kopplat till aggregatorrollen, se rapporten Ren
energi inom EU – Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02)1. Inom ramen för
NordREG - det nordiska energisamarbetet - och inom Ei:s projekt som lett fram till
denna rapport. Det finns skäl att vidareutveckla det förslag Ei tidigare lämnat tidigare så
att aggregatorer tar ekonomiskt ansvar för de obalanser som de orsakar i elsystemet,
samtidigt som de är oberoende från andra aktörer på elmarknaden. Förslagen i denna
rapport innebär att Et möjliggör ett harmoniserat regelverk för ekonomiskt ansvar för
obalanser för oberoende aggregatorer i Norden, i enlighet med NordREGs förslag.
En huvudprincip i EU-lagstiftningen är att det finns en tydlig skyldighet för
marknadsaktörer som deltar i aggregering att vara ekonomiskt ansvariga för de
obalanser de orsakar i elsystemet. EU-lagstiftningen har också bestämt att regelverket
ska vara utformat så att varje medlemsstat ska möjliggöra så kallad oberoende
aggregering. Oberoendet innebär att kunden ska kunna välja en aggregator utan
godkännande från sitt elföretag och att aggregatorerna ska kunna komma in på
elmarknaderna utan medgivande från andra marknadsaktörer.2
Våren 2020 beslutade NordREG rapporten A Nordic Regulatory Framework for
independent aggregation3. I rapporten presenterar NordREG en rad rekommendationer
för att underlätta en harmoniserad nordisk implementering av elmarknadsdirektivets
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bestämmelser om oberoende aggregatorer. NordREGs rapport beskriver två sätt för
vilket det ekonomiska ansvaret för obalanser bör organiseras. Det ena sättet är en
modell där det ekonomiska ansvaret för obalanser regleras genom att den oberoende
aggregatorn, i en punkt bakom huvudmätaren, själv tar balansansvaret alternativt ingår
avtal med en balansansvarig som den själv väljer. Balansansvaret fördelas mellan
kundens befintliga elleverantörer

SFV:s synpunkter
Rätt utnyttjat kan aggregering vara ett av flera sätt att öka flexibiliteten i elsystemet.
Dock finns det en risk att med medför ökade kostnader och det finns även en otydlighet i
förfarandet. En ny tredje part kan medföra en ökande komplexitet som är svår att
förutspå. Installering av de kompletterande mätare som krävs och administrationen runt
detta kan även medföra materiella och administrativa kostnader som är svåra att
bedöma. En klarhet i vad som behöver kompletteras för att kunna hantera ett inköp via
en aggregator efterfrågas, och att denna information kommer ut i god tid.
Som större elinköpare är tillförlitlighet i leverans viktigt. Därför är det bra att modellen
öppnar upp för att en delmängd av elinköpet kan göras från en aggregator och på så
sätt testa och utvärdera konceptet men kunna säkra en del av sin portfölj via ett
standardavtal med befintlig elleverantör. Det är oklart i nuläget vilken elprestanda en
aggregator kommer kunna leverera i form av elkvalitet och spänningsnivåer.

Beslut
Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren.
Energispecialist David Nord har varit föredragande. I handläggningen har också
direktör Annakarin Wiberg, enhetschef Kjell Isaksson och samordnare Christian
Levander deltagit.
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