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Yttrande angående Remiss av 
Affärsverkets svenska kraftnäts 
promemoria Förslag till ändring i 
förordning (1999:716) om mätning, 
beräkning och rapportering av överförd el  
 
Energimyndigheten tillstyrker förslaget. 

Energimyndighetens ställningstagande 
Energimyndigheten ser positivt på att Affärsverket Svenska kraftnät föreslår en 
balanshållning avseende el med 15 minuters avräkningsperiod för obalanser ska 
införas av systemansvariga för överföringssystem i enlighet med Kommissionens 
förordning (EU) 2017/2195.  

Energimyndigheten delar bilden av att detta ökar harmoniseringen av de 
europeiska marknaderna och bidrar till att upprätthålla driftsäkerheten i det 
nordiska kraftsystemet. Vidare håller vi med om att den högre tidsupplösningen 
kan bidra till att effekterna av mer intermittent produktion hanteras på ett bättre 
sätt, flexibiliteten ökar och det skapas mer korrekta prissignaler. 

Ur ett informationssäkerhetsperspektiv ser Energimyndigheten att installationen 
av moderna digitala elmätare kan antas ändra och även öka hotbilden mot 
elsystemet. Den ökade mängden data som kommer att hanteras och överföras 
digitalt innebär också att gränssnittet gentemot elsystemet som helhet ökar. 
Energimyndigheten hade därför gärna sett en riskanalys med 
informationssäkerhetskrav och säkerhetsåtgärder för att identifiera eventuella 
risker och sårbarheter, deras potentiella skadeverkning och tänkbara sätt att 
hantera informationssäkerhetsrisker på. 

Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektör Robert Andrén. Vid den 
slutliga handläggningen har därutöver deltagit chefsjurist Rikard Janson, 
avdelningschef Gustav Ebenå och enhetschef Maria Westrin. Föredragande har 
varit handläggaren Marielle Lahti. 
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Robert Andrén   Marielle Lahti 

Detta beslut är elektroniskt signerat i Energimyndighetens 
ärendehanteringssystem och saknar därför underskrift 
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