
 
 
 

 
Handelsregler för auktion av EPADs i pilotprojekt Svenska kraftnät-SKM 

Handelsregler för Svenska kraftnäts EPAD-auktioner 
arrangerade av Svensk Kraftmäkling AB  

(gäller från 2023-02-01) 

INTRODUKTION 

Affärsverket Svenska Kraftnät, 202100-4284, (Svenska kraftnät), erbjuder EPAD-auktioner 
arrangerade av Svensk Kraftmäkling AB, 556518-5245, (SKM), med Nasdaq Oslo ASA 
listade EPAD-kontrakt i budområdena SE2, SE3 och SE4. Auktionsresultat formaliseras hos 
Nasdaq Oslo ASA under befintligt undantag för handel (pre-trade transparency) i enlighet 
med Nasdaq Oslo ASA handelsregler samt att clearingregistrering (clearing and settlement 
of Block Trades) sker i enlighet med Nasdaq Clearing AB:s clearingregler. 

SKM är ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen att ta emot, 
vidarebefordra och utföra order avseende finansiella instrument på kunds uppdrag. 

Handelsreglerna är fastställda i samråd mellan SKM och Svenska kraftnät och kan komma 
att ändras. Vid var tid gällande version av handelsreglerna finns att tillgå på www.skm.se och 
www.svk.se. Auktionsdeltagaren ansvarar själv för att regelbundet kontrollera aktuell version 
av Handelsreglerna. 

Handelsreglerna är skrivna i en svensk och en engelsk version. I händelse av tvist eller 
skillnad mellan versionerna har den svenska versionen företräde.    

DEFINITIONER 

Auktionsdeltagare. Medlem på Nasdaq Clearing AB, direkt eller indirekt, och som har ett 
Broker Agreement med SKM och skickat in ett Broker Appointment Form till Nasdaq. 

Auktionsdag. Den kalenderdag auktionen genomförs. 

Auktionsschema. SKM och Svenska kraftnät publicerar ett i förväg fastställt 
auktionsschema på respektive organisations hemsida med information om datum för 
kommande auktioner, produkter och volymer. 

Budvolym. 1 MW eller multiplar därav.  

Genomförande av affärstransaktion. Affärstransaktionen betraktas som genomförd först 
efter clearing hos Nasdaq Clearing AB. 

Inkluderade budområden. SE2, SE3 och SE4. 

Inkluderade budområdesgränser. SE2-SE3 och SE3-SE4. 

Köpauktion. Auktion där aktör/aktörer köper av Svenska kraftnät i budområdena SE2, SE3 
och/eller SE4.  

Ordergivningsperiod. Det tidsspann då order kan inlämnas till SKM inför respektive köp-
eller säljauktion. 

http://www.skm.se/
http://www.svk.se/


 
 
 

 
Handelsregler för auktion av EPADs i pilotprojekt Svenska kraftnät-SKM 

Prissteg. Order definieras med pris i steg om 0,01 €/MWh.  

Produkter. Månads- kvartals- och årskontrakt EPADs i SE2, SE3 och SE4 listade på 
Nasdaq Oslo ASA för clearing hos Nasdaq Clearing AB.  

Säljauktion. Auktion där aktör/aktörer säljer till Svenska kraftnät i budområdena SE2, SE3 
och/eller SE4.  

Tilldelningsvolym. Tilldelning kan ske i steg om 0,01 MW. 

KRAV FÖR DELTAGANDE I AUKTION 

Medlemskap Nasdaq Clearing AB. Aktör som är medlem, direkt eller indirekt, på Nasdaq 
Clearing AB, har ett avtal (Broker Agreement) med SKM kan deltaga i auktionerna. Aktören 
måste även ha skickat in ett Broker Appointment Form till Nasdaq. 

Deltagande utan medlemskap. Deltagande i auktionerna utan direkt eller indirekt 
medlemskap hos Nasdaq Clearing AB är möjligt om en aktör kan visa upp ett avtal med en 
clearingmedlem (en annan juridisk person) som tillstyrker att aktören ges möjlighet att själv 
lägga bud i auktionerna och att eventuell tilldelad volym för aktören i auktionerna clearas på 
konto tillhörande clearingmedlemmen. 

Säkerheter för clearing. Det åligger auktionsdeltagaren att på auktionsdagen säkerställa att 
tillräckliga säkerheter finns hos Nasdaq Clearing AB för de bud som auktionsdeltagaren 
lägger i auktionerna och därmed den eventuella volymen som deltagaren tilldelas i 
auktionen/auktionerna. 

HANDELSREGLER 

Budtyper. Endast enkla bud. 

Maximal budvolym. Maximal budvolym per deltagare i respektive auktion är begränsad till 
total erbjuden volym i respektive auktion. Om en deltagare lägger en order i en auktion med 
volym som överstiger erbjuden volym från Svenska kraftnät kommer de ordrar som är mest 
fördelaktiga för Svenska kraftnät när det gäller pris att tas med i auktionen. 

Maximal allokerad volym. Maximal allokerad volym per deltagare i respektive auktion är 
begränsad till total erbjuden volym i respektive auktion. 

Förutsättning för slutförd auktion. Auktionerna är parvis kopplade över respektive 
budområdesgräns. För auktioner i de angränsande elområdena (SE2-SE3, SE3-SE4) måste 
villkoret att Svenska kraftnät köper till samma pris eller lägre än priset Svenska kraftnät säljer 
för i intilliggande elområde vara uppfyllt för att auktionerna ska slutföras och transaktioner 
ingås.  

Förutsättning för allokering av volym. Auktionerna är parvis kopplade över respektive 
budområdesgräns. I de angränsande budområdena SE2-SE3 och SE3-SE4 skall den volym 
Svenska kraftnät köper i ett budområde alltid vara exakt samma volym som Svenska kraftnät 
säljer i det/de angränsande budområdet/budområdena i det enskilda EPAD-kontraktet.  

Auktionspris. Marginalprissättning (pay as clear) tillämpas i auktionerna. Svenska kraftnät 
erbjuder att sälja eller köpa en specifik volym av en produkt till ett ospecificerat pris. I de 
auktioner där Svenska kraftnät är köpare kommer de säljordrar med lägst pris att bli 
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accepterade först och där Svenska kraftnät är säljare kommer de köpordrar med högst pris 
att bli accepterade först. Auktionspriset (jämviktspriset) definieras av priset för den order som 
på marginalen uppfyller Svenska kraftnäts efterfrågade/erbjudna volym i produkten. 
Volymerna i auktionerna kan komma att reduceras till det att kriteriet Svenska kraftnät satt 
för volym och priser uppfylls. Om det i en auktion inte finns några ordrar som uppfyller 
kriteriet kommer Svenska kraftnät ej att ingå kontrakt i den aktuella auktionen. 
Överföringskapacitet som inte allokeras i auktionen kan överföras till senare auktioner.  

Primär fördelningsprincip i auktion. Pris. 

Sekundära tilldelningsregler.  

1. Turordning. Order lagda tidigare har förtur gentemot ordrar lagda senare under 
ordergivningsperioden. Om två ordrar har samma tidsstämpel där den ena ordern har 
ändrats under orderperioden har ordern som inte ändrats företräde. 

2. Allokerad volym kommer att delas proportionellt i förhållande till ordervolym på 
marginalpriset om flera aktörer har lagt ordrar med samma tidsstämpel. 

Tidpunkter för ordergivning och fastställande av auktionsresultat. Deltagare i 
auktionerna kan lägga order på auktionsdagen tidigast kl. 08.00 och senast kl. 10.00 då 
ordergivningen stänger. Deltagare i auktionerna har möjlighet att makulera eller ändra sin 
order fram till kl. 10.00. 

Resultaten av auktionerna publiceras kl. 13.00 på auktionsdagen. 

Publicering av resultaten i auktionerna kommer att ske på SKMs och Svenska kraftnäts 
respektive hemsida. 

Clearing av allokerad volym. Clearing av deltagarnas transaktioner kommer att hanteras 
hos Nasdaq Clearing AB före kl. 13.00 på auktionsdagen. 

Handelsbekräftelse. Efter kl. 16.00 på auktionsdagen kommer alla deltagare som tilldelats 
volym i auktionerna att erhålla en kontraktsbekräftelse från SKM. 

AVGIFTER 

Courtage. Courtage för allokerad volym i auktionerna är 0,0045 €/MWh för alla deltagare 
inklusive Svenska kraftnät. För gällande clearingavgifter hänvisas till Nasdaq Oslo ASA eller 
Nasdaq Clearing AB. 

LÄMNA ORDER 

Orderformulär. Orderformulär finns att hämta på www.skm.se. Aktören uppmanas att ladda 
ner orderformulär samt fylla i order i den/de auktioner där deltagande önskas. Fälten som 
skall fyllas i är: Namn på företaget, trader, risk reduction Y/N, köp eller säljauktion, pris, 
volym och produkt.  

För att inlämnad order skall anses vara giltig krävs en orderbekräftelse från SKM. Mottagen 
order bekräftas på samma sätt som den mottogs. 

http://www.skm.se/
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Ofullständigt ifyllt orderformulär eller order avlämnad av ej behörig (trader) kan komma att 
lämnas utan hänsyn. 

 

 

Orderinlämning. 

Orderformuläret kan lämnas på tre olika sätt, dock skall ordergivning via telefon ske endast i 
undantagsfall. 

1. E-post:   Skicka in formuläret via e-post auction@skm.se  
2. Refinitiv Messenger:  Skicka in formuläret via Refinitiv messenger, auction@skm.se   
3. Telefon:   Ring in på +46 8 5062 63 66 

INSTÄLLD ELLER FRAMSKJUTEN HANDEL  

Den aktör som vid auktionstillfället ej haft tillräcklig säkerhet eller lämnat otillräckliga uppgifter 
enligt Nasdaq Oslo ASA regler för Block Trades kan i auktionen få alla sina bud makulerade. 

Vidare, om sådana extraordinära omständigheter skulle uppstå att SKM inte skulle kunna 
säkerställa en korrekt och rättvis handel, har SKM rätt att skjuta fram en auktion till dess att 
de extraordinära omständigheterna upphört eller SKM på annat sätt har kunnat säkerställa 
att en korrekt och rättvis handel kan genomföras. Om SKM i en sådan situation bedömer att 
en auktion inte kommer att kunna genomföras på ett korrekt och rättvist sätt inom rimlig tid, 
har SKM rätt att helt ställa in en auktion. I sådana fall förfaller de order som inkommit till 
SKM. Information till deltagarna om framskjuten eller inställd handel lämnas via hemsidan 
hos SKM och Svenska kraftnät. 

REKLAMATION 

Köpare/säljare ska omgående under auktionsdagen påtala för SKM eventuella fel eller brister 
som framgår av orderinformation eller eventuella övriga fel eller brister vid auktionens 
utförande (reklamation). Om reklamation inte görs under auktionsdagen förlorar 
köparen/säljaren rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från SKM.  

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 

SKM är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout eller annan liknande omständighet. 
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om SKM självt är 
föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av SKM, om SKM varit normalt aktsam. 
SKM ansvarar dock inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av SKMs 
grova vårdslöshet. 

mailto:auction@skm.se
mailto:auction@skm.se

