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Aktørenes plikter ved bud med negative priser i RK-
markedet 
 

Innledning 
For å oppfylle kravene i Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos), og 
ivareta prinsippet om likebehandling av aktører, vil Systemansvarlig øke fokuset på 
markedsovervåkning av bud i RK-markedet som er anmeldt til negative priser.   

Dette notatet publiseres for å klargjøre forhold rundt negative priser på bud i 
regulerkraftmarkedet. Notat vil belyse hvilken myndighet Systemansvarlig er tildelt 
i oppfølgingen av prisene i regulerkraftmarkedet, hvordan Systemansvarlig vil følge 
opp prisingen i regulerkraftmarkedet fremover og hva som forventes av aktørene 
når nedreguleringsbud har negative priser.  
 

Styrende dokumenter 
 
Fos § 11. Regulerkraftmarkedet (RKM)  

1. Systemansvarlig skal drive og utvikle et regulerkraftmarked for i 
driftstimen å håndtere avvik fra planlagt produksjon og forventet forbruk, 
samt andre uønskede forhold i kraftsystemet.  

2. Når det er åpenbart at prissettingen i markedet ikke er 
samfunnsøkonomisk effektiv kan systemansvarlig suspendere bud i 
regulerkraftmarkedet og benytte anmeldt volum til gjeldende elspot pris 
for området. I så fall skal budgiver informeres om dette.  
 

Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet 
(RKM) 
I vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet 
(RKM) står det i punkt 8.1: 
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"Når det er åpenbart at markedet ikke gir en samfunnsøkonomisk 
effektiv prissetting innenfor et avgrenset geografisk område, kan 
systemansvarlig suspendere bud i regulerkraftmarkedet og benytte 
anmeldt volum til gjeldende elspotpris for området (fos § 11). Om 
driftssituasjonen tillater det, vil Statnett kontakte berørte aktører for å få 
begrunnelse for budpriser før denne mulighet benyttes. Hvis 
bestemmelsen benyttes, vil Statnett varsle budgiver per telefon med 
skriftlig bekreftelse innen rimelig tid." 

 
Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
NVE sendte 23.5.2005 et brev til eiere av vassdragsanlegg: «Manøvrering av 
magasiner ved flomsituasjoner. Regulantenes og myndighetenes rolle og ansvar», 
ref 200501924-2 ktv/dtn 
Brevet finnes på NVE sine hjemmesider  
 
Brev fra Olje- og energidepartementet (OED) 
«Forpliktelser etter manøvreringsreglementet og etter forskrift om systemansvar», 
ref 08/02494-2.  

OED har konkludert med at systemansvarlig, i helt ekstreme situasjoner, kan kreve 
at produsentene kjører kraftverkene i strid med manøvreringsreglementet. 

Man kan få tilsendt brevet ved å kontakte OED.  
 
Aktørenes plikter og Systemansvarliges oppfølging 
Systemansvarlig har gjennom fos § 11 mulighet for å suspendere bud i 
regulerkraftmarkedet når det er åpenbart at prissettingen i markedet ikke er 
samfunnsøkonomisk effektiv. For å kunne vurdere dette trenger systemansvarlig 
informasjon fra aktørene. Derfor innføres nå følgende praksis: 

 Dersom aktøren har fare for skadeflom skal NVE varsles om dette. Statnett 
Landssentral vil ha kopi av dette varselet. 

 Dersom aktørene gir nedreguleringsbud med negative priser kan 
systemansvarlig kreve at produsenten dokumenterer bakgrunnen for 
prisfastsettelsen. 

 Både bakgrunn for prisfastsettelse og varsel om skadeflom sendes Statnett 
Landssentral på adressen: d-vakt@statnett.no 

Systemansvarlig legger til grunn at negative priser grunngis ut fra faktiske 
kostnader. I perioder med store tilsig og mangel på overføringskapasitet er det i 
utgangspunktet ingen produsenter som ønsker å bli nedregulert. Et ønske om å 
unngå nedregulering er ikke en grunn til å gi bud med sterkt negativ pris. 

Start/stopp-kostnader kan være en grunn for negative priser. Kostnadene må 
imidlertid være basert på reguleringenes forventede varighet, og ikke prises inn for 
hver time. Dersom det er behov for langvarig regulering av et bud med store 
start/stopp-kostnader så må det være en dialog mellom aktøren og Landssentralen 
om forventet varighet. 


