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 Møteinnkalling/sakspapirer 

Innkalling til møte i Statnetts markeds- og driftsforum 2022-02 

Møtedato/sted: 
10.juni 2022 kl.10:00-14:00
Forumets formøte kl. 09:00-10:00

Møtested:  
Statnett (møterom Smestad 1etg.) 
(Formøte: møterom Jukla U1) 

Ansvarlig / adm. enhet: 
Halvor Lie / Kunde og tilknytning 
Hanne Finstad / Kunde og tilknytning 

Medlemmer: 
Knut Kroepelien, Energi Norge 
Knut Lockert , Distriktsenergi 
Erling Dalberg, Troms Kraft 
Liv Cecilie Birkeland, Inovyn  
Bjørg Brestad , Valdres Energi 
Grethe Høiland, Lyse 
Fredrik Farber, Forbrukerrådet  
Hildegunn Blindheim, Norsk Olje og Gass 
Ketil Fodstad, Statkraft 
Kathrine Fog, Hydro 
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AGENDA 
Markeds- og driftsforum 10. juni 2022 

Sted: Møterom Smestad i N33 

SAK NR. SAK ANSVARLIG Tidspunkt 
2022-02-00   Åpning av møtet  

a. Referat fra forrige møte
b. Fremtidige saker
c. Gjennomgang av agenda
d. Viktige saker fra MDF til Statnett

Knut Kroepelien 

Forumets 
medlemmer 

10:00-10:30 

2022-02-01  Orienteringssaker (ikke sakspapirer) 
a. Orientering om systemdrift
b. Orientering om markedsutvikling og

energisituasjonen kommende år
c. Strømnettutvalget – (Statnetts innspill

lagt ved saksunderlaget)
d. Orientering om utvikling Hav
e. Flaskehalsinntekter og prosess mot

ny tariff 2023
f. Områdeplaner, første resultater
g. Styrets agenda (muntlig)

Gunnar Løvås og 
Peer Olav Østli 

10:30-11:00 

Arbeidslunsj m. neste sak. Serveres kl. 11.00 11:00 
2022-02-02 MDFs mandat, rolle og sammensetning Gunnar Løvås 11:00-12:20 

Pause 12:20 -12:30 
2022-02-03 Revidering av Nettavtalen Gunnar Løvås, 

Halvor Lie, 
Christopher Ruud 
og Cathrine Brekke 

12:30-13:10 

Pause 
2020-02-04 Engrosmarkedets funksjon og kobling til 

sluttbrukermarkedet 
Martha Marie 
Øberg 

13:10-13:50 

2022-02-05 Eventuelt 13:50-14:00 
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REFERAT  
  
Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2022-01 
 

 

Møtedato/tid/sted:  
9. mars kl. 12:00 – 16:00 / Møterom Smestad og Teams  

Saksbehandler/adm. enhet:  
Halvor Lie/Kunde og tilknytning 
Hanne Finstad / Kunde og tilknytning 

 

Medlemmer tilstede: 
Knut Kroepelien 
Knut Lockert 
Ketil Fodstad 
Grethe Høiland 
Erling Dalberg 
Liv Cecilie Birkeland (Teams) 
Bjørg Brestad 
Inger Lise Blyverket 
Kathrine Fog (Teams) 
 
 
Fraværende: 
Hildegunn Blindheim 
 
 
Statnetts administrasjon tilstede: 

 

Gunnar Løvås  
Knut Hundhammer (Teams) 
Halvor Lie 
Hanne Finstad 
Tom Tellefsen (sak 01) 
Jacob Grønn (sak 02) 
Harris Utne (sak 02) 
Julie L. Gunnerrød (sak 03) 
Dalibor Vagner (03) 
Idar Gimmestad (sak 04) 

 

 

 

   

Dokumentet sendes til:  
Statnett styret  
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SAK NR. 

 
SAK 

Åpning av 
møtet 

MDF ønsket at Statnett vurderte følgende temaer til fremtidige møter:  
• Nakstadutvalget (10.6), 
• Kostnadsutvikling og inntektsramme (10.6) 
• Forholdet mellom engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet 
• Digitalisering, Forholdet mellom det fysiske og finansielle markedet 
• Driftskoordinering 
• Grensesnitt DSO/TSO 

2022-01-
01 
 

Orienteringssaker 
Administrasjonen orienterte om følgende saker:  

a. Orientering om systemdrift og marked 
b. Prisforskjeller og hva Statnett gjør for å øke kapasitet mellom nord 

og sør 
c. Prisvirkninger av Nordlink og NSL 
d. Redusert forbrukstariff for 2022 (ref.nyhetsak på www.statnett.no) 
e. Viktige høringssaker (alle) 
f. Styrets agenda 
g. Andre saker – Nettavtalen  

 

Diskusjon 
/innspill 

Det ble stilt spørsmål om tiltak for å avhjelpe situasjonen med de store prisforskjellene. 
Ulike tiltak vurderes løpende av systemansvarlig, men ingen av disse vil trolig redusere 
prisforskjellene vesentlig på kort sikt. Det ble stilt spørsmål om virkningen av å bygge 
ned flaskehals mellom nord og sør. Statnett orienterte om at lønnsomhet ved tiltak stiger 
når prisforskjellene øker, og at det er Statnett sitt ansvar å foreslå samfunnsøkonomisk 
lønnsomme tiltak. En virkning av å bygge ned flaskehals ville være at prisene i nord 
øker. I tillegg vil prisene i sør vil kunne reduseres noe og systemprisen kan fungere 
bedre som prissikring.  
 
MDF ønsker at Statnett har en transparent og åpen prosess med å vise virkning og 
lønnsomhet av de ulike tiltakene. 
 
Til reduksjon av forbrukstariff for 2022 advarer MDF Statnett med å gå ut med 
forventninger om endringer i den generelle nettariffen til nettselskapets kunder i sine 
budskap, slik det ble gjort denne gang. Nettselskapene sør i landet ble og blir rammet 
av høye priser på kraftinnkjøp som oppveier reduksjon i Statnetts tariff. Beløpene er 
omtrent like store. Det er viktig at vi spiller på lag i slike saker. 
 
Statnett orienterte om arbeidet med revisjon av nettavtalen som drøftes med 
interesseorganisasjonene.  
 
Statnett gikk gjennom sakene til det kommende styremøte. Dagsorden er preget av 
kraftpriser og Ukraina. Av løpende saker er det områdeplaner, prioriteringer nord-sør og 
årsrapport/årsberetning. 

2022-01-
02 

Områdeplaner 

Statnett orienterte om arbeidet med områdeplaner og aktiviteter fremover 

Innspill til 
Statnett 

MDF gav tilbakemelding om at områdeplaner oppfattes som et godt grep for å øke 
tempoet i planleggingen og gjennomføring av nettutbygging.. Det er allerede 
tilbakemeldinger fra nettselskap om godt og effektivt samarbeid så langt, arbeidet gir 
nettselskapene en bedre følelse av felles mål.  

http://www.statnett.no/
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Videre gav MDF innspill om å sikre helhetlig vurdering på tvers av områder og mellom 
ulike spenningsnivå. Viktig at myndighetsnivå på lokalt plan involveres for å sikre 
forståelse og forankring.  
Det er regioner med store industriplaner og et behov for å synliggjøre konkrete planer. 
Oppfordring til Statnett om å dele og gjenbruke gode erfaringer på tvers av områder 
samt bidra til å gjøre metodikken effektiv og lik.  

2022-01-
03 
 

KMA – kortsiktig markedsanalyse, og prisvirkninger av kablene 
Statnett presenterte rapporten. Innspill om prisvirkninger av kablene ble diskutert. 

Innspill til 
Statnett 

MDF syntes det var bra av Statnett å mene noe og kommunisere budskapet i rapporten. 
Statnett oppfordres til å fortsette og bidra til en opplyst samfunnsdebatt. Det ble videre 
påpekt at Statnett har en betydelig pedagogisk oppgave fremover. Den jevne forbruker 
har ikke den samme forståelsen av det vi formidler. Det oppfordres til ytterligere 
transparens for å skape bredere forståelse i Statnetts kommunikasjon. Konkrete 
eksempler bidrar til økt forståelse og er bra (ref. Hasle).  
MDF minnet om at Statnett fortsatt bør ha søkelys på vilkårsrevisjoner og sumvirkninger 
av økte krav til minstevannføring og magasinrestriksjoner. 
MDF utrykte også bekymring for det finansielle markedet og sikringsmuligheter på sikt 
som følge av svak likviditet og økende svingninger med tilhørende risiko. 

2022-01-
04 

Utvikling Hav 
Statnett orienterte om arbeidet med Havvind. 

Innspill til 
Statnett  

MDF mente dette var en viktig og god sak. Positivt, som med KMA, at den kommende 
rapporten gir et nøytralt faktagrunnlag i samfunnsdebatten (rapport er planlagt publisert 
uke 11). Denne typen rapporter underbygger Statnetts rolle som uavhengig. MDF mener 
at Statnett bør se forbi ut over de første områdene, Sørlige Norsjø II og Utsira Nord i sin 
videre planlegging. 

2022-01-
05 

Eventuelt 
MDF sammensetning og mandat: Temaet ble foreslått på kommende møte, 10. juni. 
Høstens møter ble avtalt: 

- 23.9 fra kl. 10-14 og formøte kl. 09.  
- 8.11 fra kl. 12 til 9.11 kl. 12. 

Neste møte 10 juni  
Innspill til 
Statnett 

Situasjonen i leverandørmarkedet: MDF uttrykte en bekymring for arbeidskapasitet og 
kompetanse til leverandørmarkedet som bransjen er avhengig av fremover. 
Bekymringen går særlig på svingninger i etterspørselen og risiko for at lengre 
nedgangstider gjør deler av leverandørindustrien sårbar for tap av nødvendig 
kompetanse og arbeidskraft.  
MDF etterspør en sak om mandat, rolle og sammensetningen i forumet.  
Det ble uttrykt behov for å skille mer mellom saker av strategisk karakter kontra mer 
operasjonelle saker. Det er viktig å treffe rett nivå på saksunderlagene for å hensynta 
alle forumets medlemmer. 
Det ble også uttrykt ønske om at flere fra konsernledelsen i Statnett deltar i møtene i 
større grad. 
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M A R K E D S - O G D R I F T S F O R U M 
 

MDF-sak 2022-02-02 
MDFs mandat, rolle og sammensetning 

Møtedato: 10.06.2022 
 

 

 

Kort sammendrag av saken  
Mandatet og forumets medlemmer vedtas av Statnetts styre. Forumets mandat ble sist endret og 
vedtatt av Statnetts styre februar 2020. Det var den gang lagt opp til å følge opp med diskusjon om 
forumets rolle og sammensetning etter oppdateringen. Grunnet nedstengning og kun digitale møter ut 
2021 har saken blitt utsatt og nå er det naturlig å ta opp saken. 
 
 
 
Ønsker diskutert/drøftet  
Etter siste vedtak i februar 2020 og nåværende sammensetning som sist ble justert av Statnetts styre i 
mai i år er det naturlig at forumet tolker mandatet i fellesskap og vurderer det mot dagens praksis.  

Målet med saken er å gjøre MDF mer verdiskapende for Statnett og forumets medlemmer.  

Det legges opp til en innledning fra leder av MDF med påfølgende innlegg fra forumets medlemmer 
om hva som fungerer bra og hva som ønskes annerledes.  

Det er særlig aktuelt å drøfte: 

- Utforming av dagsorden, inndeling av saker og årlig møteplan 
- Gode spørsmål i utsendte dokumenter 
- Åpenhet om dilemmaer 
- Forberedelser blant medlemmene 
- Dialog med Statnetts styre 

 
Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum 
17.mars 2020 Revidert Mandat Markeds- og Driftsforum 

Tekst fra referatet: 

- Forumet mener at det er viktig at bransjen diskuterer forhold knyttet til Statnett og den øvrige 
bransjen på et overordnet strategisk nivå. Det var en felles forståelse for at på dette 
elektroniske møtet ikke var riktig å gå videre inn på hvordan man skal forstå og leve opp til det 
nye mandatet. Forholdet til Statnetts styre ble oppfattet som en endring i riktig retning. Denne 
saken og valg av leder og nestleder tas opp på kommende møte hvor forumet møtes i et 
ordinært fysisk møte. 
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Mandat Statnetts markeds- og driftsforum  
 
BAKGRUNN  
Statnett ønsker god kontakt med våre kunder og brukere på alle nivå. I statsbudsjettet for 2013 ble 
Sentralnettbrukernes Råd fjernet. Statnett opprettet i etterkant markeds- og driftsforum. Forumets 
hensikt er å dele kunnskap og synspunkter om strategiske og prinsipielle saker som omhandler 
Statnetts virksomhet. 
 

FORMÅL, AUTORITET OG VIRKEOMRÅDE  
Hovedformålet med markeds- og driftsforumet er å gi Statnett innspill og råd i forbindelse med saker 
knyttet til drifts- og markedsforhold. Hovedfokus skal være på saker som har betydning for framtidige 
beslutninger. I tillegg vil det være orienteringer om virksomheten og behandlede saker.  
 
Det legges vekt på å ta opp saker der Statnett skal treffe prinsipielle og strategiske beslutninger. 
Typiske tema er tariffstrategi, systemdrift og markedsutviklingsplaner (SMUP), utvikling i 
markedsdesign og handel, nordiske- og europeiske prosesser, samhandling med ENTSO-E, EU, 
ACER og nettutvikling på nasjonalt, nordisk og Europeisk nivå. Saker som naturlig diskuteres i andre 
fora eller prosesser (eks. fastsettelse av årlig tariff) eller i formaliserte/regulerte prosesser (eks. 
nettiltak/NUP) vil normalt ikke bli behandlet i forumet. 
 
Forumet har en rådgivende rolle og vil kunne gi direkte råd til Statnetts administrasjon og styre. 
Referatet fra møtene forelegges første styremøte etter hvert avholdte møte. Ulike grupper har rett til å 
få sitt synspunkt i referatet, uavhengig av andres syn. Forumets leder og vara møter Statnetts styre to 
ganger årlig for å fremføre forumets syn på aktuelle saker. På et av disse møtene inviteres hele 
forumet til å delta. 
 

MEDLEMMER  
Drifts- og markedsforumet skal bestå av 10-11 medlemmer. Organisasjonene (Energi Norge, Norsk 
Industri, Distriktsenergi, Norsk Olje og Gass og Forbrukerrådet og/eller representant for annen 
næringsvirksomhet) foreslår kandidater blant sine medlemsbedrifter og Statnetts administrasjon 
innstiller til styret som utnevner. Statnett kan selv også foreslå medlemmer. Medlemmene bør ha sitt 
daglige virke i den øverste ledelsen i selskapet eller organisasjonen de representerer.  
 
Medlemmene skal representere et tverrsnitt av Statnetts kunder og administrasjonen vil innstille med 
dette som bakgrunn. Både kundegruppe, størrelse, kjønn (minimum 40% kvinner) og geografi er 
relevante elementer å ta med i vurderingen. Det etterstrebes en jevnlig utskifting av medlemmer for 
over tid sikre kontinuitet. 
 
Statnett står for sekretariatet. Forumet velger en møteleder og vara blant medlemmene som skal lede 
møtene. Det innebærer å bistå i utforming av agenda, fasilitere diskusjon i møtene, oppsummere råd 
til Statnett som hele forumet kan stille seg bak, samt bistå i utformingen av referatet. Møteleders rolle 
er å ivareta kontakten med Statnetts administrasjon og styre som representant for forumet. Møteleder 
og vara velges for to år av gangen.  
 

PRAKTISKE FORHOLD  
Det avholdes minst fire møter årlig. Møteplan kunngjøres for ett år av gangen. Forumets medlemmer 
kan spille inn tema og agenda sendes ut to uker før møtene. Eventuelt saksunderlag sendes ut en uke 
før møtene og referat sendes ut senest en uke etter avholdt møte. Saksunderlag og referat vil også 
legges ut på www.statnett.no. Deltagelse foregår for medlemmenes egen regning. 
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M A R K E D S - O G D R I F T S F O R U M 
 

MDF-sak 2022-02-03 
Revidering av nettavtalen 
 

Møtedato: 10.06.2022 
 

 
Kort sammendrag av saken  
Norge står midt i det grønne skiftet og foran en enorm energiomstilling og industrivekst. Kapasitet i nettet 
til forbruk og produksjon blir en stadig mer ettertraktet, men også knappere ressurs. Nettselskap må 
overholde effektutveksling innenfor driftsmessig forsvarlige grenser i hver enkelt anleggsdel. Innenfor 
de tekniske grensene er alle nettselskap ansvarlige for å fordele den tilgjengelige effekt til egne kunder. 
Vi ser stadig eksempler på at kampen om kapasitet tilspisser seg, og forvaltning av rettigheter til 
eksisterende og nye nettkunder blir mer krevende. Tydelige avtaler knyttet til bruk av kapasitet er derfor 
en forutsetning for at bransjen skal være i stand til å fordele kapasitet til nye kunder på en effektiv, 
rettferdig og transparent måte. 
 
I mai 2021 sendte Statnett forslag til revidert nettavtale for tilknytning og bruk av transmisjonsnettet på 
høring til våre kunder og kundeorganisasjonene. Basert på høringsinnspillene fra Energi Norge, 
Distriktsenergi, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, samt flere av våre kunder, har Statnett gjort 
endringer i utkastet og drøftet sentrale forhold med organisasjonene.  
 
Et sentralt tema i revidert nettavtale er å oppdatere kapasitetsgrensene til historiske laster og for 
nettselskap, et tillegg som dekker forventet alminnelig forbruksvekst. Endringen vil legge til rette for en 
presis og mer rettferdig kapasitetsfordeling som sikrer mest mulig rasjonell utnyttelse av 
transmisjonsnettet. Det vil bidra til en tydeligere ansvarsfordeling i grensesnittet mellom regionale 
nettselskap og Statnett. Endringen er også nødvendig for å nyttiggjøre seg av tilknytning på vilkår 
ettersom det forutsetter klarhet om grenser for driftsmessig forsvarlig utveksling og hvor mye som kan 
knyttes til ut over det.  
 
Høringspartene støtter Statnetts intensjon med å sikre bedre kontroll og tydeligere rammer for 
forvaltning av kapasitet. Likevel har Energi Norge og enkelte nettselskap gjennom sine høringsinnspill 
og påfølgende drøfting protestert mot Statnetts forslag, blant annet med begrunnelsen om at Statnett 
skyver ansvar og risiko over på dem. Statnett har forsøkt å imøtekomme disse bekymringene. Det er 
utarbeidet en egen revidert avtale for nettselskapene, hvor vilkår for kapasitet er bedre tilpasset 
nettselskapenes særegne plassering "mellom" transmisjonsnettet og egne kunder. Herunder er vekst i 
alminnelig forsyning regulert særskilt.  
 
Uenigheten handler om både om at det skal være kapasitetsgrenser mot transmisjonsnettet (for 
nettselskaper) – og særlig adgangen til å justere ned grensene dersom kapasiteten ikke utnyttes. Det 
fremføres blant annet at forslaget medfører at nettselskapene ikke kan oppfylle sine plikter etter 
regelverket. Statnett er uenig i vurderingen, og ser det som helt avgjørende at kapasitetsgrensene blir 
avtalt og fulgt opp.  
 
Ønsker diskutert/drøftet 
Statnett har drøftet og tilpasset revidert nettavtale etter tilbakemeldinger over lengre tid. Målet er en 
avtale som gir økt utnyttelse, korte behandlingstider og raske tilknytninger. Statnett ønsker innspill fra 
MDF i denne saken.  

Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum 
Orientering 3. juni 2021, 8. september 2021 og 9. mars 2022 

 



Nettavtalen – overordnet innhold og status på prosessen

MDF 10.juni2022



• Åpen informasjon / Public information

Fremtiden er elektrisk

Søknader om tilknytning

"Det grønne taktskiftet er nå, og kundene står i kø nå, ikke om 5-10 år."
- Hilde Tonne på Gardermoen med ledere i nettbransjen i september 2021
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For å utnytte nettet bedre og raskere må vi få 
bedre kontroll gjennom samarbeid

Sentralnett

Regionalnett

Distribusjonsnett
Forespørsel 

om 
nettkapasitet

DF - Behov 
for tiltak?

Område
plan

Konsesjons-prosess, 
prosjektering, 
anskaffelse

Bygge, sette 
i drift og 
tilknytte 
kunde

Utredningskostnader Anleggsbidrag

Avtale om 
konseptvalg
-utredning

Avtale om 
anleggs-
bidrag

Avtale om 
koordinert 
prosjekt-
utvikling

Driftsmessig forsvarlig kapasitet i dagens nett –> bestilling fra kunde -> Statnett 
reserverer -> oppfølging av fremdrift til idriftsettelse / økt lastuttak

Kundene er avhengig av samarbeid på alle nettnivåTilknytningsprosessen – på vei til nettavtale

Signering av nettavtale før idriftsettelse / økt lasttuttak
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Dagens nettavtaler fra 2015 har ikke blitt fulgt opp og nå er marginene spist opp
- fordeling på tvers av kunder og nettselskap tvinger seg fram
- her vist eksempel fra situasjon i områdeplan nord 

Fremtiden er elektrisk

• Nord er et område hvor ledig kapasitet i dagens nett er 
reservert. 

• Bortfall av en sluttkunde i Vest-Finnmark kan åpne for en 
moden kunde i kø i Øst-Finnmark. 

• Kapasitet som øker etter tiltak i regionen må fordeles 
(reserveres) til flere nettselskap og kunder – basert på 
modenhet. 

• Nettselskap og Statnett må sammen fordele (reservere)  
kapasitet mellom aktører på en effektiv, rettferdig og 
transparent måte.

• Nettavtaler inngås / oppdateres etter hvert som reservert 
kapasitet knyttes til. Utdrag fra arbeid med områdeplan i nord – våren 2022
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Revidert nettavtale for våre kunder tilknyttet transmisjonsnettet

Prosess og ambisjon 
o Frist for høringsinnspill 1. sept. 2021
o Drøfting høst 2021 – vinter 2022
o Ferdigstilling revidert nettavtale vår 2022
o Etablering av tilknytningsportal 2022
o Implementering nye avtaler 2022 ->

Koordinert bidrag til spenningsregulering

Kontroll på kapasitet i alle punkter

Monitorering og kundeoppfølging

Høringer og konsultasjoner | Statnett

Mer informasjon:

Møter, webinarer og arrangementer | Statnett

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/
https://www.statnett.no/om-statnett/moter-og-arrangementer/
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Nettselskapene må få større frihet og mer ansvar
- det vil bidra til raskere elektrifisering

Nettselskapet forespør Statnett om 
økt kapasitet i tilknytningspunkt(ene) 

Nettselskapet vurderer sitt behov for økt 
utveksling med transmisjonsnettet

Distribusjonsnett

Transmisjonsnett

Nye kunder 
ønsker 
tilknytning

Behov for økt 
kapasitet?

1
2

3 Statnett reserverer kapasitet til 
nettselskapet dersom det er ledig

4 Nettavtalens kapasitetsgrense 
oppdateres før økt kapasitet tas i bruk

Fremtiden er elektrisk
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Fremtiden er elektrisk

Vi får bedre kontroll på kapasiteten ved å integrere 
nettavtalens kapasitetsgrenser i tilknytningsprosessen

Prognose for 
alminnelig 

forbruksvekst 
oppdatert i RKSU 

prosessen

Oppdatert 
kapasitet 

(nettavtalen 
vedlegg 1)

Forespørsel med 
modne kunder i 
utvekslingspunkt

Statnett 
reserverer 
kapasitet 

Nettavtale 
signert

Regelmessig 
dialog 

Prognose 
alm. forbruk

Forespurt 
volum

MW

Nettselskapets kapasitet i 
tilknytningspunktet 

Områdeplan

Utredning

Tiltak

Forespurt 
volumDriftsmessig forsvarlig grense
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Engrosmarkedets funksjon og kobling til sluttbrukermarkedet 
 
Møtedato: 10.06.2022 
 

 

 

Kort sammendrag av saken  
Engrosmarkedet spiller en avgjørende rolle i å planlegge for balanse mellom produksjon og forbruk av 
kraft, på kort og lang sikt, og utgjør slik at sentralt verktøy for å sikre driften av kraftsystemet. 
Engrosmarkedet bidrar til at vi utnytter de samlede produksjonsressursene på en effektiv måte og bidrar 
til en langsiktig tilpasning mellom produksjonskapasitet og forbruk gjennom å gi prissignaler. Statnett 
mener derfor at myndighetene bør være varsomme med å gjøre endringer med engrosmarkedet, og 
heller se på ordninger for å fordele virkningene av de høye kraftprisene vi nå ser.  
 
Den siste tids høye strømpriser har demonstrert at forbrukeres prisrespons er begrenset. Større 
forbrukerfleksibilitet vil bidra til å dempe prisutslagene, mens manglende fleksibilitet kan forsinke grønn 
verdiskaping og utfordre driftssikkerheten. I fremtiden vil systemet bli mer avhengig av fleksibelt forbruk 
for å dekke forbruket ved lite sol og vind. Videre ser vi et økende behov for fleksibilitet i driftstimen i form 
av reserver, for å håndtere hyppigere og større avvik i balansen mellom forbruk og produksjon. Gjennom 
flere piloter har vi fått mer erfaring med deltakelse av forbrukere i våre reservemarkeder og sluttbrukeres 
prisrespons. Erfaringene tilsier at vi må gjøre mer for å realisere den fleksibiliteten som kreves for å 
realisere det grønne skiftet. 
 
 
Ønsker diskutert/drøftet  
De høye kraftprisene vi opplever i store deler av Europa utfordrer tilliten til kraftmarkedet og bransjens 
license-to-operate, og fremtidens kraftmarked er under debatt i Europa. Statnett ønsker å diskutere 
hvordan kan bransjen sammen håndtere denne utfordringen og jobbe for å verne om 
engrosmarkedets funksjon? 
 
Statnett ønsker også MDF sine innspill på hvordan vi sammen kan bidra til å realisere potensialet som 
ligger i forbrukerfleksibilitet. Hvordan kan produkter og støtteordninger beskytte sluttbrukere for de 
ekstreme strømprisene, samtidig som de ikke forverrer utfordringen med energi/effekt-knappet? 
 
 

 

Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum 
Ikke behandlet tidligere. 

 
 

 



Engrosmarkedets funksjon og 
kobling til sluttbrukermarkedet
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Det grønne taktskiftet

• Gir planlagt balanse mellom produksjon og forbruk

• Er sentralt verktøy for sikker systemdrift

• Utnytter de samlede produksjonsressursene – bruker de 
billigste kraftverkene time for time

• Bidrar til langsiktig tilpasning mellom produksjonskapasitet og 
forbruk

• Gir alle en kraftpris vi kan forholde oss til

Kraftmarkedet har flere funksjoner



Det grønne taktskiftet

• Startet i Norge med ny energilov 1990 -
marked fra 1992

• Gradvis utvidelse, nå 15 områder og full 
kobling til Europa

• Kraft handles på flere måter: 
• Kraftbørs, eks. Nord Pool spot 
• Bilaterale kontrakter
• Regulerkraft (nordisk) og intradag (europeisk)
• Finansielle kontrakter

• Et marked mellom profesjonelle aktører
• Tyskland er det viktigste eksterne markedet

Det nordiske kraftmarkedet - oppsummert
Spotmarkedet – avtalt balanse dagen før

• Forbruk og produksjon møtes i en "pool"

• ”Dagen før” (Day Ahead) og 
timesoppløsning

• Børsen sørger for markedsklareringen:
• Kapasitetsgrenser fra TSO-ene
• Aktørene sender inn bud (pris og volum)
• Prisalgoritme
• Pris og volum time for time
• Publiserer hver dag ca. kl. 13



Det grønne taktskiftet

• Prisene på kull, gass og CO2 kvoter – siden disse bestemmer 
driftskostnaden for kraftverk i landene rundt oss og påvirker 
vannkraftverkenes prisbud

• Mengden forbruk – påvirker hvilke kraftverk som må kjøre for å få balanse
• Mengden vind, sol og uregulert vannkraft – dette er "gratis" og blir alltid 

brukt først – påvirker hva som blir prissettende – kan ved store volum gi 
nullpris

• Tilsig og mengden vann lagret i magasinene – påvirker vannkraftverkenes 
prisbud

• Nettkapasitet til andre land, i andre land og internt i Norge

Kraftprisen i Norge bestemmes av flere 
faktorer i sum



Det grønne taktskiftet

• Kraftmarkedet har fungert godt i 30 år og gir effektiv allokering av knappe produksjonsressurser

• Ad hoc inngrep og endringer (f.eks. pristak) påvirker markedet negativt og kan redusere 
forsyningssikkerheten. På lang sikt øker usikkerheten og kapitalkostnaden og dermed kostnadene for 
energitransisjonen.

• For Norge er de høye prisene primært et fordelingsproblem som kan håndteres med direkte støtte til 
forbrukere. 

• Støtten bør være minst mulig avhengig av faktisk forbruk, og forbrukerne bør fortsatt eksponeres for 
prissignalene i markedet.

• Effektive prissignaler til alle / flest mulig forbrukere er avgjørende for å begrense kostnadene for 
energitransisjonen

• På kort sikt for å gi insentiver til alle former for fleksibilitet
• På lang sikt for å sikre investeringer i effektivisering og fleksibilitet

• En større andel av fastprisavtaler trekker i motsatt retning
• Finne modeller som kombinerer fastpris og prisrespons?

Effektive prissignaler er avgjørende for det 
grønne skiftet



Det grønne taktskiftet

• Flere ting må være på plass for at forbrukere kan respondere på prissignaler

Nødvendig informasjon for økt prisrespons

Fremtiden er elektrisk

Noen må beregne denne prisen 

Informasjon om strømkontrakter og 
nettariffer må være enkelt/standardisert 
tilgjengelig 

Individualiserte beregninger

Individualiserte beregninger av 
besparelsen i strømfaktura eller daglig i 
app

Informasjon om den totale timeprisen for strøm
Kroner per time for manuelt respons
Kroner/kWh for automatikk

Kunnskap om tiltak som lønner seg
… og/eller automatisering

Informasjon hvor mye de har spart på grunn av 
sin forbrukstilpasning

Synlig insentiv for manuelle tiltak eller 
investering i automatisering



Det grønne taktskiftet

• Forbruket har vært lavere siste vinter sammenlignet med vinterne før (korrigert for 
temperaturforskjeller). Antakeligvis skyldes dette stort sett prisrespons.

• Mer respons i husholdninger enn bedrifter i Oslo

• Tabellen viser forskjell på forventet forbruk (temperaturkorrigert forbruk) og faktisk forbruk per måned
• Temperaturkorrigert forbruk: Forventet forbruk basert på temperatur og historiske forbruksdata
• Faktisk forbruk: Faktisk målt forbruk, data fra Elvia. Skiller mellom husholdinger og næringskunder

Faktisk prisrespons siste vinter

Bydel Oslo NO1

Måned Alle Husholdninger Bedrifter Alle

Oktober - 4.5 % - 6.0 % - 3.1 % - 1.4 %

November - 6.3 % - 8.1 % - 3.7 % - 2.8 %

Desember - 5.9 % - 9.5 % - 0.7 % - 6.0 %

Januar - 5.4 % - 8.5 % - 0.9 %



Det grønne taktskiftet

Knapt noe forbrukerfleksibilitet i 
spotmarkedet i NO1

Figuren viser budkurvene for alle 24 timer for den 
aktuelle dagen. Kurvene er funnet ved først å 
legge til på trinn av 1000 MW nytt prisuavhengig 
forbruk (max pris, tilbudskurven uendret). Dernest 
ble det lagt til trinn av 1000 MW ny prisuavhengig 
produksjon (min pris, etterspørselskurven uendret)

Denne vinterdagen var spotprisen litt over 100 
EUR. Selv ikke 3000 MW nytt prisuavhengig 
produksjon gir store utslag på prisene. På den 
annen side, kun 3 timer får pris 'spikre' når 3000 
MW prisuavhengig last legge til. 

Oppsummert: Vi finner knapt noe forbruker-
fleksibilitet i NO1 fra budkurvene i spot.

Kurver som viser prissensitiviteten 3. desember 2021 i NO1



Det grønne taktskiftet

• Europa og Norden går mot nullutslipp - enorm vekst i kraftforbruket 
og massiv utbygging av sol og vind

• Fleksibelt forbruk og lagring blir bærende element 
• Det eksisterende kraftforbruket er lite fleksibelt
• Nytt forbruk "må" være fleksibelt 
• I volum er behovet for å fange opp overskudd av sol og vind er større enn 

behovet for å dekke underskudd

• Mengden fleks og type teknologi er usikkert – vi må legge noe til 
grunn i våre analyser

Vi er på vei inn i et system hvor vi ikke har 
empiri 



Europa får et enormt behov for fleks 
- til å fange opp kraftoverskuddet og dekke forbruket ved lite sol og vind

Bidrag fra fleksibilitet gjennom en uke i Tyskland i 2050

Utbygging av sol og vind gir 
et stort behov for fleks

Mange typer fleksibilitet 
bidrar til å skape balanse 
time for time 

- og til å gi lønnsom 
utbygging av sol og vind 

Kraftproduksjon fra sol og vind gjennom tre uker i Tyskland  i 2050
Samtidig stopper sol og 
vindutbyggingen om fleksibiliteten 
ikke kommer. Nullpriser gir ikke 
lønnsom vindkraft



Det grønne taktskiftet

• Betydelig forbruksvekst i Norge og Norden fremover, til tross for at det eksisterende forbruket minker som følge 
av energieffektivisering og energisparing

• En del av det nye forbruket er – og må være – fleksibelt 
• Hydrogenproduksjon – produsere ved lav pris for å få ned kostnaden
• Nytt industriforbruk der fleksibilitet er bygget inn?
• Det vil også komme mye økt forbruk med høy brukstid 

• Det kan også bli behov for pumpekraft og andre topplastverk for å dekke det maksimale effektforbruket

• Behovet for fleksibilitet øker både i energimarkedet og balansemarkedene

Norge trenger også mer fleksibelt forbruk og 
effektkapasitet

Stilisert fremstilling av effektbalansen innenfor 
landets/regionens grenser, hentet fra våre 
modellsimuleringer 
Figuren illustrerer én av de beregnede balansene 
(8760 * 29 værår) som vi antar gir størst stramhet
Forbruk som er ufleksibelt opp til 1000 €/MWh
betegnes som uelastisk i denne fremstillingen

Effektbalanse i Norge og Norden i 2020 og 2030 

Se analysenotat 
Utfordringer og 
løsninger knyttet til 
effektbehov i Norge og 
Europa publisert 19.05

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2022/et-fossilfritt-energisystem-trenger-mer-effekt/


Det grønne taktskiftet

• Et velfungerende kraftmarked er avgjørende 
for forsyningssikkerheten og en effektiv 
transisjon til nullutslippssamfunnet. Gjennom 
prissignaler bidrar engrosmarkedet til balanse i 
kraftsystemet, på kort og lang sikt. 

• Høye kraftpriser utfordrer tilliten til 
kraftmarkedet og bransjens license-to-operate. 
Fremtidens kraftmarked er under debatt i 
Europa. 

•  Hvordan kan bransjen sammen håndtere 
denne utfordringen og jobbe for å verne om 
markedet?

Selv med ekstremt høye priser ser vi i dag liten 
prisrespons blant forbrukere. 

• Større forbrukerfleksibilitet vil bidra til å dempe 
prisutslagene, men støtteordninger og/eller 
bruk av fastprisordninger kan redusere 
insentivene for å tilpasse forbruket. 

• Økt uregulerbar kraftproduksjon forsterker 
behovet for fleksibilitet i plan- og driftsfasen.

• Større forbrukerfleksibilitet vil bidra til å dempe 
prisutslagene, mens manglende fleksibilitet kan 
forsinke grønn verdiskaping og utfordre 
driftssikkerheten.

•  Hvordan realisere potensialet som ligger i 
forbrukerfleksibilitet, samtidig som vi verner 
om til kraftmarkedets funksjon? 

Oppsummert og ønske om diskusjon
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