
Steg för att delta

1) Dialog med GENAB/MENAB om mätdata/baselines
A. Om du inte vill använda mätdata från GENABs/MENABs mätare utan eget mätdata behöver 

GENAB/MENAB godkänna detta.

B. Om du inte vill använda standard baseline utan i stället räkna ut en egen baseline behöver 
GENAB/MENAB godkänna detta. 

2) Fyll i Registreringsformulär

3) Skriv på Medlemsavtal

4) Lägg upp resurser och skapa handelsportföljer

5) Utför test-avrop

Handel

• Handel

• Fakturering och betalning

Övrigt



I särskilda fall kan deltagare använda eget mätdata tex från undermätare, 
efter godkännande av GENAB/MENAB.

Mätdata skickas i så fall till NODES - manuellt i csv format eller via API.

Om du önskar använda eget mätdata behöver du meddela GENAB/MENAB 
om detta.

Standard är att GENAB/MENAB skickar mätdata till NODES.
Deltagare behöver som standard inte göra något.

MätdataA BaselinesB

Dialog med GENAB/MENAB för att avgöra om deltagaren skall använda:

• Mätdata från GENABs/MENABs mätare eller mätdata från egna mätare

• Standard baseline eller en egen uträknad baseline

Som ett alternativ kan deltagare använda en egen baseline, efter 
godkännande av GENAB/MENAB.

Baselines skickas i så fall till NODES - manuellt i csv format eller via API.

Om du önskar använda egen baseline behöver du skriftligt beskriva 
metoden du använder för att räkna ut baseline och diskutera metoden med 

GENAB/MENAB.

NODES räknar ut en standard baseline (rullande snitt av historiskt mätdata 
över fem vardagar för timmen i fråga).

Deltagare som väljer att använda standard baseline behöver inte göra något.

Mätdata jämförs med baselines (förväntad förbrukning/produktion) för att kontrollera hur mycket flex av det som 
sålts faktiskt levererats.
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2 Registreringsformulär

Tillgång till:

NODES testmiljö efter registerformulär ifyllt
NODES produktionsmiljö  efter avtal påskrivet

Innehåller företags-, kontakt- och kontouppgifter

Formuläret fylls i online:

https://nodesmarket.com/new-flexibility-service-
provider-fsp-registration/

3 Medlemsavtal Tillgång till NODES plattform

Godta NODES Regelbok genom att skriva på
medlemsavtal med NODES.

Regelboken beskriver operationella regler och
juridiska vilkor för deltagande.

Regelbok och avtal skickas via email och kan laddas
ner från NODES hemsida.



4 Set-up på NODES 5 Testavrop

När deltagare är redo genomförs ett 
testavrop.

”Mjukt” avrop:

Ingen flex levereras och testet är obetalt, men 
det sker en kontroll att alla processer 

fungerar.

• Registrera resurser
• Skapa handelsportföljer
• Sätt en dispatch signal (SMS, email eller webhook)
• Se till att du kan skicka baselines om du använder egen
• Se till att du kan skicka mätdata om du använder eget

Agera på NODES marknadsplats helt manuellt via webportalen eller via NODES API.



Validering, fakturering, betalningHandel

• Säljbud läggs per timma
• Min 0,1 MW

• Över det, budsteg 0,01 MW
• En kontinuerlig marknad

• Säljare och köpare kan lägga bud först
• Bud matchar kontinuerligt

• Marknaden öppnar 6 dagar innan leveransdatum 
och stänger 12 timmar innan leveranstimman.

• Ersättning: Aktiveringspris per MW per timma.

• Mätdata jämförs med baselines.

• Betalning dras ned stegvis vid utebliven leverans.
• Leverans 80% eller mer: 100% betalning.
• Leverans under 80%: Betalning dras ner linjärt 

till 0% betalning vid 40% leverans.

• Betalning sker månadsvis.
• NODES hanterar fakturering och betalning.



Inga avgifter för att delta som säljare.

Information om deltagande läggs upp på NODES hemsida och skickas via email till deltagare.

Kontakta member.services@nodesmarket.com om du har frågor.

mailto:member.services@nodesmarket.com

