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Skøyen, 10 January 2022 
 
Statnett 
Nydalen allé 33 
0484 Oslo 
 

Høring om vilkår for balansering i samsvar med EBGL, ref.: 21/01185 - innspill fra 
Norske Skog ASA 

 

Det vises til Statnetts publisering 1. desember 2021 av forslag til vilkår for leverandører av balansetjenester 

(BSP) og for balanseansvarlig (BRP), samt vilkår for balansemarkedene FCR, aFRR, mFRR og RKOM i 

samsvar med EU forordning 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft 

(Electricity Balancing Guideline, EBGL), artikkel 18, samt forslag til konsept for nytt opsjonsmarked for 

driftsforstyrrelsesreserver (nasjonalt spesialprodukt). 

 

Vi støtter innspillene gitt av Norsk Industri til denne høringen fra den kraftkrevende industrien. Våre innspill 

er mer bedriftsspesifikke, og vi gir dermed disse innspillene nedenfor.  

 

Om treforedlingsindustrien: 

Norske Skog er en del av treforedlingsindustrien og lager bærekraftige produkter med svært lavt 

karbonavtrykk. Treforedlingsindustrien er derfor en viktig del av løsningen for å nå et nullutslippssamfunn i 

2050. Råstoffet er fornybart, produktene er svært gjenvinnbare, og både råvarer og produkter binder karbon.  

Produktene kan som hovedregel enten resirkuleres eller erstatte petrokjemiske produkter, og vil derfor også 

være viktige bidragsytere i et lavutslippssamfunn. Mange av dagens petrokjemiske produkter kan i fremtiden 

bli erstattet av produkter basert på fornybare råstoffer, i hovedsak fra skog. En global klimapolitikk som løfter 

frem bærekraftige produkter, vil gi muligheter for videreutvikling av norsk treforedlingsindustri, gitt 

konkurransedyktige rammebetingelser. 

 

Norske Skog ASA har i Norge to datterselskaper, som blir berørt av denne ordningen, nemlig Norske Skog 

Skogn AS i Levanger kommune og Norske Skog Saugbrugs AS i Halden kommune. 

 

Innspill fra Norske Skog: 

- Innføring av eBestill, og spesielt 15-minutters oppløsning av mFRR-markedet, vil bli svært utfordrende å 

håndtere i den daglige driften. Prosessen som bidrar med reservene, er lite egnet til automatisk aktivering, 

og nøkkelpersonell, som må utføre selve aktiveringen, kan være opptatt med å håndtere andre forhold i 

produksjonen. Vi vurderer det dithen at dagens eBestillformat kan medføre feiltolkninger mhp aktivering 

og deaktivering. Dagens løsning med telefonoppringning vil etter vår oppfatning gi en langt sikrere 

gjennomføring da det vil gi bedre muligheter for direkte veiledning og avklaringer. 

- Mange industribedrifter deltar i reservemarkedene, og henter en viss gevinst gjennom dette, samtidig som 

de bidrar til å hjelpe kraftsystemet. Sporadiske utkoblinger av produksjonen er ikke kjernevirksomheten 

til industrien. Å pålegge vesentlig merarbeid, økt kompleksitet og sannsynlighet for mer variabel 
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produksjon kan derfor utfordre bedriftenes organisasjon uforholdsmessig mye. Utkoblinger kan få store 

og uønskede markedsmessige effekter og redusere kundeoppfattelsen av oss som en pålitelig og seriøs 

leverandør. Man skaper også fort en usikkerhet mhp lønnsomheten av å delta i markedene, spesielt hvis 

denne aktiviteten tar bort oppmerksomheten fra kjerneoppgavene. Dette er viktige forhold å ta hensyn til 

ved fremtidige endringer. 

- Norske Skog er positive til konseptbeskrivelsen av et nytt opsjonsmarked for driftsforstyrrelsesreserver. 

Det kan også være mulig å delta med noe av dagens kapasitet i ordinært mFRR-marked og den øvrige 

kapasiteten i det nye markedet. Kortere tidsoppløsning er en utfordring for vår industri, så vi ber om at 

denne ikke reduseres fra dagens ordninger. Praktisk erfaring vil avgjøre hvordan deltagelsen blir. Vi 

avventer en mer detaljert beskrivelse av ordningen. 

- Under pkt 4.5 i høringsdokumentet er det henvist til ordning for redusert tariff for fleksibelt forbruk. Vi 

har tidligere signalisert overfor Statnett at vi ønsker at ordningen med fleksibelt forbruk skal fortsette. Vi 

ber om en tydeliggjørelse på om denne ordningen skal fases ut eller om den skal fortsette. Vi opplever 

høringsdokumentet til å være noe vagt på dette punktet, og ber for sikkerhets skyld om tilbakemelding om 

ordningens fremtid.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Norske Skog ASA 

 

 

 

Carsten Dybevig 

 

 

 

 

 

 

http://www.norskeskog.com/

