
 

 

 
 

Åpen informasjon / Public information 

Budskjema RKOM-sesong for vinteren 2022/2023 
 
Bud utformes i tabell i dette skjema og sendes Statnett via e-postadresse: RKOM@statnett.no  

 
Bud gis for perioden 31.10.2022 (f.o.m. uke 44) til 28.04.2023 (t.o.m. uke 17), totalt 26 uker.  
Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00) 
 
Budfrist:  fredag 14.10.2022,  kl. 12:00 
Vedståelsesfrist:  onsdag 26.10.2022, kl. 12:00 
 
 
Skriv inn informasjon og kryss av i riktige rubrikker. Signer utskrift, skanne deretter skjema og returner per e-post.  

Aktør / selskap  
Se vilkår pkt 4. 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

Må være registrert RKOM-aktør. Kun én aktør aksepteres som budgiver pr anlegg. 

Postadresse aktør Klikk her for å skrive inn tekst. 

Kontaktperson Klikk her for å skrive inn tekst. 

Tlf. kontaktperson Klikk her for å skrive inn tekst. 

E-post kontaktperson Klikk her for å skrive inn tekst. 

                                            
                                                Fyll inn og kryss av i denne kolonnen. 

Kvantum (MW) Klikk her for å skrive inn tekst. Tilbudt effekt 

Pris (NOK/MW/time) Klikk her for å skrive inn tekst.      
Enhetspris 
Angis med inntil to desimaler. 

Produkt  ☐ Høykvalitet       ☐ Med begrensninger  (Se krav i vilkår pkt 5) 

Reguleringsegenskaper Klikk her for å skrive inn tekst. 
Hviletid / varighet. Aktuelt for produktet 
med begrensninger.  (Se vilkår pkt 8.3) 

Type regulerkraft   ☐ Produksjon        ☐ Forbruk Produksjon eller forbruk. 

Lokalisering ☐NO1   ☐NO2   ☐NO3   ☐NO4   ☐NO5  
Følger gjeldende elspotområder  
(Se vilkår pkt 6.4) 

Balanseansvarlig Klikk her for å skrive inn tekst. (Se vilkår pkt 4) 

   
Kommentar fra aktør: …………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
NB: Ved flere bud fra samme aktør benyttes dette skjema tilsvarende antall ganger. Dette gjelder også bud i flere 
områder eller med stor geografisk avstand.  
 
Bud er bindende for budgiver frem til vedståelsesfrist, og Statnett skal innen samme tidspunkt gi sin 
tilbakemelding om eventuelle kjøp av bud. 
 
Budgiver aksepterer vilkår som angitt i ”Vilkår for anmelding, håndtering av bud og  
prissetting i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)" gjeldende fra 08.07.2021. 
 
 
Sted / dato: ……………………………………………………….. 
 
 
Underskrift: ……………………………………………………………………………………… 
 
                    ……………………………………………………………………………………… 
                                            (underskrift gjentatt med blokkskrift) 

mailto:effekt@statnett.no

