
    
 

Sammanfattning av operationella regler som gäller för Effekthandel Väst vintern 2022-23 

Detta är en sammanfattning av de operationella regler som gäller för Effekthandel Väst vintern 

2022-2023. Se NODES Regelbok för alla villkor som gäller. 

Vilka resurser kan delta? 

- Resurser som ligger i Göteborg Energi Nät ABs (GENABs) eller Mölndal Energi Nät ABs 

(MENABs) nät kan delta.   

Handel: 

- Flexibilitet (effekt i MW) handlas per timma. 

- Ersättning består av ett aktiveringspris per MW per timma. 

- Minimum budstorlek är 0,1 MW. Över 0,1 MW kan bud läggas i steg av 0,01 MW. Flera 

resurser kan kombineras i en handelsportfölj för att uppnå minimum budstorlek.  

- Marknaden öppnar 6 dagar innan leveransdatum och stänger 12 timmar innan 

leveranstimmen. 

Mätdata och ’baselines’ 

- För att validera att den flexibilitet som sålts faktiskt levererats jämförs mätdata med så 

kallade ’baselines’. ’Baselines’ är förväntad förbrukning/produktion för timman i fråga om 

flexibilitet inte hade sålts. 

- Mätdata: 

o Mätdata skickas som standard av GENAB eller MENAB till NODES. 

o Flexleverantörer kan i särskilda fall skicka mätdata från egna mätare direkt till 

NODES, om GENAB/MENAB godkänner detta. 

o Flexleverantörer som skickar mätdata från egna mätare behöver som minst göra 

detta för: 

▪ alla timmar då man sålt flexibilitet, och 

▪ 24 timmar innan och 48 timmar efter varje timma man sålt flexibilitet. 

- ’Baselines’: 

o NODES räknar ut en standard-’baseline’ för varje timma. Standard ’baseline’ räknas 

ut för varje timma baserat på historiskt mätdata, som ett rullande snitt av mätdatat 

för timman i fråga över fem vardagar. 

o Flexleverantörer kan välja att räkna ut och använda en egen ’baseline’, om 

GENAB/MENAB godkänt metoden. 

o Flexleverantörer som använder sin egen ’baseline’ behöver skicka ’baseline’ värden 

till NODES för alla timmar från och med timman då man lägger sitt första bud tills 

slutet av dagen då vinter säsongen avslutas 31 mars 2023. 

Betalning och fakturering 

Betalning dras ner i fall där flexibilitet som sålts inte levererats. För varje timma: 

o Leverans på 80% eller mer: 100% betalning 

o Leverans under 80%: Betalning dras ner linjärt med 2.5% för varje 1% under 80%. 

o Leverans på 40% eller lägre:  0% betalning 

NODES fakturerar GENAB/MENAB på flexleverantörernas vägnar och hanterar betalningar från 

GENAB/MENAB till säljare. 



    
 
Fakturering och betalning sker månadsvis. NODES fakturerar GENAB/MENAB senast 10 arbetsdagar 

efter månadsslut. GENAB/MENAB har max 30 dagar på sig att betala. NODES skickar betalning till 

säljare senast 5 dagar efter NODES mottagit betalning från GENAB/MENAB. 

Avgifter 

Det är inga avgifter för att delta som flexleverantör. 

Andra villkor som beskrivs av Regelboken 

Regelboken beskriver också villkor gällande: 

- Rättigheter och skyldigheter som gäller för marknadsmedlemmar och för NODES 

- Uppsägning av medlemskap 

- Marknadsövervakning 

- Marknadsdata 

- Ansvar 

- Gällande lag 

- Andra områden 

Regelboken är juridiskt bindande. 

 


