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Endring av vilkår for Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) 

med virkning fra 12. november 2018 

 

Innledning 

Det vises til vilkår for tilbud, aksept/prissetting og håndtering av bud i regulerkraftopsjonsmarkedet 

(RKOM) gjeldende fra 26. september 2016, og varsel om endring av vilkår for RKOM publisert 2. 

juli 2018. Forslaget til endring av vilkår var ute på høring fra 2. juli til 10. september. 

Statnett fastsetter vilkårene for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM). Dette dokumentet beskriver 

endringer som trer i kraft 12. november 2018. 

Statnett har også hatt nye markedsvilkår for FCR, aFRR og RK samt vilkår for produksjonsglatting 

på høring, og målsetningen er å publisere endelige vilkår, høringsinnspill og svar på disse i midten 

av oktober 2018. 

Bakgrunn for endring av vilkår 

Endringer i tilbud og etterspørsel av fleksibilitet, utvikling av nye IT-løsninger, samt føringer fra 

europeisk regelverk er blant driverne for å videreutvikle dagens balansemarkeder. Statnett har i 

løpet av våren 2018 revidert gjeldende markedsvilkår, og vurdert endringer som kan øke 

effektiviteten i markedet.  

Statnett tilstreber at informasjonen om gjeldende vilkår og utvikling av reservemarkedene skal gis 

på en brukervennlig måte. Det er også et ønske fra Statnett sin side om å ha åpne prosesser 

knyttet til utvikling av systemtjenester og videre oppdateringer av vilkår.    

Statnett har gjennomført to prøveordninger i løpet av 2017 og 2018 med unntak i 

regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) og regulerkraftmarkedet (RKM) for NO1. Målet var å øke 

reservevolumet i NO1, da det er det området i Norge med høyest forbruk og lavest tilgang til 

regulerbar produksjon. Vi ser at prøveordningene fungerte effektivt og bidro til en økning på i snitt 

mellom 32-65 MW i NO1. Vilkårsendringene er basert på erfaringene fra prøveordningene.  
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Formålet med vilkårsrevisjonen er å: 

- Legge til rette for flere tilbydere av reserver i RKOM 

- Presisere gjeldende praksis og vilkår 

Oppsummering av høringsinnspill og Statnetts kommentarer 

Statnett mottok høringsinnspill fra: 

 Eidsiva Vannkraft AS 

 Hydro Energi AS 

 LOS Energy AS  

 Ustekveikja Energi AS 

Under følger en kort oppsummering av innspillene og Statnetts kommentarer til disse.  

Fleksibelt forbruk 

Ustekveikja Energi peker på at enkelte kunder som er med i ordning for redusert tariff for 

fleksibelt forbruk vil kunne ha en fordel av å kunne koble inn igjen i perioder av døgnet med mindre 

effektbehov, som for eksempel på natten.   

Statnetts kommentar: Kommentaren tas med i videre arbeid og diskusjoner om utforming og bruk 

av fleksibel tariff.  

Minste budkvantum i NO1 (5 MW)  

Ustekveikja Energi spør om hvordan minimumskravet til budvolum skal tolkes, om det er krav til 

at det skal være at en enkelttilbyder skal kunne tilby 5 MW eller om det skal tilbys fra en gruppe 

tilbydere. 

Statnetts kommentar: Forslaget er at det i NO1 kan gis inntil ett bud per stasjonsgruppe som er i 

størrelsesorden 5 til 9 MW. Endringen skal gjøre det enklere for mindre aktører å delta, og 

tilrettelegge for aktører som av tekniske eller andre årsaker har et restvolum. For å understreke 

hensikten tillates det kun ett bud per stasjonsgruppe. Det er mulig å basere budet både på en 

enkelt kunde og å samle flere kunder i ett bud på 5-9 MW. Stasjonsgruppeinndeling, det vil si hvor 

budet hører hjemme geografisk, bestemmes i dialog med landssentralen, og må hensynta 

nettmessige begrensninger på både transmisjonsnetts- og regionalnettsnivå.  

Flere tidssegment (RKOM Hverdag og RKOM Helg) 

Eidsiva Vannkraft mener inndeling av RKOM-uke i avsnitt for hverdag og helg gir mulighet for mer 

presis budgivning inn mot helg. De peker imidlertid på at dette vil kreve mer omfattende 

kontrollrutiner rundt selve markedsageringen. De trekker frem at det legges opp til at D-2 markedet 

for FCR og RKOM-helg har sammenfallende budfrist torsdager klokka 12, og eventuelle tilslag i 

begge markedene skal kunne overholdes for kommende helg. De viser til at det i markedet p.t. ikke 

er lagt til rette for elektroniske løsninger for budgivning og tilslag. Det gjør at det blir mange 

manuelle operasjoner og dette er en ulempe når det legges opp til hyppige markedsklareringer. På 

sikt mener de at det i RKOM-markedet må legges opp til meldingsutveksling via ediel.  
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Hydro stiller seg også positive til inndeling i separate RKOM-produkter for ukedager og helg, og 

peker på at dette vil redusere usikkerheten og lette prisingen av kapasiteten. 

Statnetts kommentar: Vi ser at budfristen for FCR-N sammenfaller med budfrist for RKOM helg, 

og vil vurdere å endre budtidspunkt for FCR-N. Nytt nordisk kapasitetsmarked for mFRR er 

planlagt til andre halvdel av 2019, og løsningene for elektronisk kommunikasjon vil bli endret i 

sammenheng med dette. Det vil bli tilsvarende løsning som for det nordiske kapasitetsmarkedet for 

aFRR som er planlagt til sommer 2019. 

Budgivning i EUR i tillegg til NOK 

Eidsiva Vannkraft skriver at det på sikt også i dette markedet bør legges opp til EURO som 

oppgjørsvaluta. 

Hydro viser til at det tillates foreløpig ikke budgivning i EUR i tillegg til NOK i RKOM, og Hydro 

stiller spørsmål ved om det bør tillates siden dette blir mulig i andre kapasitetsmarkeder. 

Statnetts kommentar: Budgivning i EUR i tillegg til NOK vil samkjøres med innføring av nytt 

nordisk kapasitetsmarked for mFRR. Dette er planlagt til andre halvdel av 2019. 

Avkortningsregler  

LOS Energy stiller spørsmål ved hvordan det skal tolkes at reduksjon er begrenset til den samlede 

opsjonspremien for uken, med tanke på hvilket område som det skal regnes avkortning på, 

eksempelvis leverandørens portefølje innen hver prisområde, stasjonsgruppe, lokalt nettselskap 

eller per kunde. De foreslår at avviksfaktor som alternativ kan tilknyttes last på kundenivå, altså 

ikke straff for all last i bud, men kun for last tilknyttet kunde med avvik. Om dette ikke er 

gjennomførbart foreslår de en avviksfaktor tilknyttet nettområdet (eks. Hafslund eller Glitre), 

alternativt stasjonsgruppe som neste nivå. De foreslår videre at avviksfaktor settes A=1, med 

begrunnelse i at en avviksfaktor A=2 etter all sannsynlighet i sum vil være tilnærmet lik hele 

opsjonspremien for gjeldende uke. De peker på at det må være et insentiv at utkobling fra 

nettselskap ikke påfører leverandør et større tap enn tapt inntekt for utkoblet periode da dette 

reguleres av forhold balanseansvarlig ikke har kontroll over.  

Statnetts kommentar: Oppkjøp av RKOM gjøres i dag per aktør og per prisområde. Avregning 

gjøres da opp mot dette grunnlaget, og det gjør at vi med dagens avregningssystem ikke kan 

differensiere på kunder innad i en aktørs portefølje. Bud som består av en portefølje av kunder 

både med og uten ordning for fleksibelt forbruk, vil dermed få en avkortning på opsjonspremien på 

likt grunnlag ved manglende leveranse som skyldes en utkobling, dvs. A=2. Det vil ikke bli en 

endring i avregning til denne revisjonen av vilkår, men vi tar med oss innspillet i videre arbeid.  

Foretatte endringer i vilkår 

På bakgrunn av høringsprosessen vil endringene i vilkårene være i henhold til forslag publisert 

02.07.2018, med unntak av en redaksjonell endring i kapittel 10 Konsekvenser ved manglende 

oppfyllelse av forpliktelse. Endringen er en presisering av når det gis unntak fra reglene for 

avkortning og hva som er prosedyren for å få innvilget unntak.   

 

 



Side 4 av 6 

Med vennlig hilsen 
Statnett SF 
 
 
 

Bernt Anders Hoff      Kari Dalen 
Avdelingsleder       Seniorrådgiver 
System- og balansetjeneste     System- og balansetjeneste 
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Beskrivelse av foreslåtte endringer i vilkår 

Gjennomførte endringer omfatter: 

1. Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftopsjonsmarkedet 

(RKOM) endres til "Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i 

regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)". 

2. Kap. 1 Formål og virkeområde, ny andre setning legges til: "Vilkårene er bindende for 

leverandør i regulerkraftopsjonsmarkedet (videre omtalt i dokumentet som "leverandør") 

og Statnett fra og med 12.11.2018 og erstatter vilkår datert 26.09.2016. 

3. Kap. 4 Kriterier for deltakelse, andre ledd: "Tilbyder i RKOM må være registrert RKOM-

aktør. RKOM-aktør må enten selv være balanseansvarlig, eller være tilknyttet en 

balanseansvarlig som kan anmelde forpliktet mengde RK-bud i RKM. Hvis tilbyder ikke har 

egen balanseavtale med Statnett, er det tilbyders ansvar å informere og avtale 

anmeldings- og avregningsmessige forhold med sin balanseansvarlige," endres til " 

Leverandører må være godkjent som RKOM-leverandør for å delta i RKOM. Skjema for 

søknad om deltakelse i RKOM for ny leverandør og opprettelse av ny stasjonsgruppe 

sendes til rkom@statnett.no. Leverandører godkjennes av Statnett og tildeles deretter 

brukernavn og passord for å kunne delta i markedet. Leverandøren må enten selv være 

balanseansvarlig som kan tilby forpliktet mengde RK-bud i RKM. Hvis leverandør ikke har 

egen balanseavtale med Statnett, er det leverandøren sitt ansvar å informere og avtale 

tilbuds- og avregningsmessige forhold med sin balanseansvarlige". 

4. Kap. 4 Kriterier for deltakelse, fjerde ledd: Følgende setning er strøket: "Forbruk som 

Statnett kan koble ut etter avtale om redusert tariff for fleksibelt forbruk, kan ikke tilbys som 

reserve i RKOM".  

5. Kap. 4 Kriterier for deltakelse, ny fjerde ledd: Det er lagt til en setning om at: "Leverandører 

som er med i ordning for redusert tariff for fleksibelt forbruk kan delta i RKOM. Det er i slike 

tilfeller krav til informasjonsutveksling fra leverandør til berørt nettselskap. Dette er 

beskrevet i punkt 7.2". 

6. Kap. 5. Produkter, endring i andre ledd: RKOM-sesong kjøpes nå bare inn for mandag-

fredag. 

7. Kap. 5. Produkter, endring i fjerde ledd: RKOM-uke deles inn i to tidsavsnitt gjennom hvert 

døgn og to tidsavsnitt gjennom uken: Natt Hverdag og Dag Hverdag (mandag-fredag), og 

Natt Helg og Dag Helg (lørdag-søndag). 

8. Kap. 6.1. Budinvitasjon og frister, tredje ledd: Det er lagt til en setning om at "Budfrist for 

RKOM-uke Helg (lørdag-søndag) er normalt torsdag kl.12.00 for kommende helg." For 

RKOM-uke Hverdager (mandag-fredag) gjelder eksisterende frist som er fredag kl. 12 for 

kommende uke. 

9. Kap. 6.2 Utforming av bud, andre ledd: Det er lagt til "og i hverdag og helg" og "samt 

RKOM-uke Hverdag og RKOM-uke Helg". 

10. Kap. 6.3. Budkvantum (tidl. Volum), første ledd: Det er lagt til en ny leddsetning "med 

unntak av budområde NO1 hvor det tillates inntil ett bud med kvantum fra og med 5 til og 

med 9 MW per stasjonsgruppe". Se eget varsel om endring av vilkår for RKM. 

11. Kap. 6.3. Budkvantum (tidl. Volum), andre ledd: Det er lagt til en ny setning " Dette 

inkluderer forbruk som har fått varsel om eller er utkoblet etter ordningen for fleksibelt 

forbruk med redusert tariff." 

12. Kap 7.2 Informasjonsplikt for leverandører som er med i ordning for redusert tariff. Det er 

lagt til et nytt kapittel hvor følgende tekst står: "Statnett stiller krav til at leverandører som 

er med i ordning for redusert tariff for fleksibelt forbruk har informasjonsutveksling med 
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berørt nettselskap. Leverandørene plikter å melde fra til berørte nettselskaper i forkant av 

søknad om deltakelse i RKOM, når dette forbruket får tilslag i RKOM og ved aktivering i 

RKM. Varslingsrutinene for tilslag i RKOM og aktivering i RKM avtales bilateralt mellom 

leverandør i RKOM og berørt nettselskap," 

13. Kap. 9 Effektvolum og tilgjengelighet i RKM, sjette ledd: Det er lagt til en setning om at 

"Dette gjelder også for effektvolum som blir utilgjengelig for RKM som følge av utkobling 

etter ordningen for fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff." 

14. Kap. 9 Effektvolum og tilgjengelighet i RKM, ny syvende ledd: Det er lagt til en setning om 

at " Leverandører som byr inn i RKOM på vegne av en tredjepart må selv sørge for å 

innhente informasjon om endringer i de respektive kunders volum knyttet til tilgjengelighet 

og kvalitet for RKOM- og RKM-bud. Dette gjelder også for RKOM og RKM-bud som ikke 

lenger er tilgjengelige på grunn av utkobling gjennom ordning for fleksibelt forbruk." 

15. Kap. 10 Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av forpliktelse, fjerde ledd: "herunder 

pålegg fra systemansvarlig" er lagt til som andre forhold som leverandøren ikke har 

innflytelse eller kontroll på. 

16. Kap. 10 Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av forpliktelse, ny femte ledd: Det er 

lagt til en setning om at "Dersom redusert effektvolum skyldes at volumet ble koblet ut etter 

ordningen for fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff settes avviksfaktor A=2 for forbruk 

både for RKOM Høykvalitet og RKOM med begrensninger." 

17. Kap. 10 Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av forpliktelse, nytt tredje ledd: "Det gis 

unntak fra reglene for avkortning i følgende situasjoner:" De tre unntakssituasjonene er 

tidligere beskrevet, men nå flyttet i teksten som underpunkter under nytt tredje ledd. 

18. Kap. 10 Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av forpliktelse, er det lagt til i fjerde ledd 

"For at unntak skal bli innvilget".  

19. Kap. 10 Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av forpliktelse, nytt sjette ledd: "Ved 

uenighet om hvorvidt det har vært avvik på levert eller tilgjengelig volum har leverandøren 

frist på 2 uker etter leveringstidspunkt til å informere systemansvarlig".  

20. Kap 16 Endringer i vilkår, første ledd: "Dersom Statnett ønsker å foreta endringer i 

vilkårene, skal endringsforslaget sendes aktørene til uttalelse med en ukes frist. Statnett 

kan deretter ensidig foreta endringer i vilkårene," endres til "Dersom Statnett ønsker å 

foreta endringer i vilkårene, skal endringsforslaget sendes på høring for innspill med fire 

ukers frist. Statnett kan deretter ensidig foreta endringer i vilkårene." 

 

Øvrige rettelser omfatter mindre skrivefeil, harmonisering av begreper og omstrukturering av tekst 

til relevante underkapitler. 

 

 

 

  

  


