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Endring av vilkår for produksjonsglatting

Innledning
Det vises til vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon av produksjonsglatting gjeldende fra
13.06.2017.
Statnett fastsetter vilkår og krav for systemtjenester. Dette dokumentet informerer om en endring
av vilkårsdokumentet for produksjonsglatting som foreslås å tre i kraft 26. november 2018.
Endringene foretatt i vilkårsdokumentet omfatter endringer som påvirker utbetalingen av
kompensasjon knyttet til levert volum produksjonsglatting og kompensasjon knyttet til energiavvik.
Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill.
Bakgrunn for endring av vilkår og krav
Den foreslåtte endringen er knyttet til forslag til ny standard enhet i budgivningen i markedene for
primærreserve og regulerkraft. Dagens avregning og budgivning for FCR- og regulerkraftmarkedet
skjer i NOK. Statnett har foreslått å endre avregning og prising i markedsklareringen til EUR. Ny
standard enhet i budgivningen vil med dette endres fra NOK/MW/time til EUR/MW/time, med
virkning fra 26. november 2018. Statnett foreslår videre at det fortsatt skal være mulig å legge inn
bud i NOK/MW/time. Bud i NOK vil automatisk omregnes til bud i EUR, basert på siste tilgjengelige
valutakurs i Fifty (daglig oppdatering fra Nord Pool).
Vår begrunnelse for å benytte EUR som valuta i budgivningen i FCR- og regulerkraftmarkedet er at
det er hensiktsmessig med en harmonisering av priser og valuta på tvers av energi- og
balansemarkedene.
Varsel om endring av vilkår for primærreserve (FCR) og varsel om endring av vilkår for
regulerkraftmarkedet ble publisert på statnett.no 2. juli 2018.
De foreslåtte endringene i FCR- og regulerkraftmarkedet medfører at kompensasjonen knyttet til
energiavviket som følge av produksjonsglattingen vil være basert på priser angitt i euro/MWh.
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Formålet med vilkårsrevisjonen for produksjonsglatting:
-

Forenkle aktørenes budgivning ved å ta i bruk ny funksjonalitet i Fifty
Presisere gjeldende praksis og vilkår

Foreslåtte endringer i vilkår for produksjonsglatting
Bruk av euro som standard valuta for avregning av glattet volum og energiavvik
-

-

-

Som en konsekvens av de foreslåtte endringene i FCR- og regulerkraftmarkedet, foreslås
det å samtidig endre utbetalingen av kompensasjon for glattet volum og energiavvik fra
NOK til euro, dvs. fra 26. november 2018.
Ettersom det faste beløpet for kompensering av levert produksjonsglatting på 5 NOK/MWh
utgjør en mindre del av den variable kompensasjonen knyttet til produksjonsglatting,
vurderer vi at feilmarginen er mindre ved en konvertering av fastleddet fra NOK/MWh til
euro/MWh enn en konvertering av kompensasjonen knyttet til energiavviket i euro/MWh til
NOK/MWh.
Kompensasjon for oppstartskostnader (implementering) og fast årlig kompensasjon for økt
administrasjon vil fortsatt betales i NOK.
Endringen vil ikke medføre krav til endringer hos leverandører av produksjonsglatting, men
vil endre Statnetts praksis knyttet til betaling.
Det er foreslått å endre vilkår for produksjonsglatting, kapittel 8 kompensasjon og rutine for
betaling, ved å legge til følgende tekst under "Rutiner for betaling", tredje ledd:
o "Kompensasjonen for glattet volum og energiavvik utbetales i euro. Fast beløp for
levert glatting, angitt i NOK/MWh, vil automatisk omregnes til EUR/MWh etter siste
tilgjengelige daglige valutakurs i Fifty. Valutakurs benyttet i Fifty hentes daglig fra
Nord Pool."

Begrepsbruk
LARMweb erstattes med FiftyWeb. Justeringen skjer som følge av at Svenska Kraftnät og Statnett
etablerte et felleseid selskap, Fifty AS, for å utvikle nye IT-verktøy som støtter balanseringen av
kraftsystemet. Fifty ble formelt etablert i 2018 og medfører en navnendring fra LARM til Fifty MMS
og fra LARMweb til Fiftyweb. For mer informasjon se Statnetts kundeinformasjon 1.
Begrepet "konsesjonær" og "aktør" er erstattet med "leverandør". Dette er i samsvar med forslag til
nye vilkår for øvrige reservemarkeder og bidrar til en konsistent begrepsbruk i Statnetts vilkår for
system- og balansetjenester.

1

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/LARM-blir-Fifty-MMS/
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Tilbakemeldinger på varsel om endring av vilkår
Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 10. september
2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette. Tilbakemeldinger
sendes systemansvarlig per epost til firmapost@statnett.no merket med 16/01009.
Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 3. september. Formålet med møtet er å informere
om forslagene til vilkårsendringer for de ulike balansemarkedene og svare på spørsmål, for å legge
til rette til at norske aktører kan bidra med innspill til høringene. Informasjon om møtet vil
publiseres på Statnett sin kundeportal. For påmelding send en epost til martha.oberg@statnett.no.
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