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High level roadmap of 15min ISP
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2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

15min ISP go-live 
22.5.2023

Automated operation
pre-15min ISP
15min products

Ext. 
testing

Intraday trading
15 min

mFRR market
15 min

Imbalance settlement
15 min

Energy metering
in 15min 

eSett implementation of single 
balance model

Implementation guide

Implementation of Nordic mFRR EAM

DSO/TSO Transition to 15min energy metering

eSett implementation of 15min ISP

Implementation of local datahubs 15min resolution

Nordic implementation of 15min products in the intraday market
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Dokumentasjon 

for endringene 

som kommer i 

Elhub med 

overgangen til 15 

minutter 

tidsoppløsning i 

balanseavregning

en er publisert
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Ny avregningsmodell i Norden fra 1.nov 2021

• Med overgangen til én balanse / én-pris fra 1.nov 2021, gjøres også justeringer i 
gebyrmodellen, ved at differensieringen av volumgebyr på forbruk og produksjon fjernes

• Toprisavregning på produksjon forsvinner og således det økonomiske incentivet til å følge 
produksjonsplanen

• Enighet om ulike tiltak for å bidra til at aktørene fremdeles planlegger seg i balanse
• Økt ubalansegebyr
• Krav for BRP til å følge produksjonsplan
• Oppfølging og publisering av KPIer, også på produksjonsplan
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Volumgebyr forbruk
[€/MWh avregnet forbruk]

Volumgebyr produksjon
[€/MWh avregnet produksjon]

Ubalansegebyr forbruk/handel
[€/MWh ubalanse]

Volumgebyr forbruk og produksjon
[€/MWh avregnet volum]

Ubalansegebyr
[€/MWh ubalanse]



Ubalansegebyr i Norden
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• Det er enighet om at det er hensiktsmessig 
med et harmonisert nordisk nivå på 
ubalansegebyret

• Det er enighet om et felles ubalansegebyr på 
1,15 €/MWh, i første omgang i Finland, Norge 
og Sverige

• Før innføring av 15min ISP vil 
prisingsprinsipper og incentiver re-evalueres
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Hva skjer?

• Electricity balancing guidelines er 
godkjent av Stortinget.

• Regulator, myndigheter og de andre 
nordiske landene ser på modeller for 
BSP og uavhengige aggregatorer.

• Statnett jobber med vilkår og 
retningslinjer for BSP og BRP og et 
veikart vi vil publisere over sommeren.
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Plan- og reguleringsobjekt og datautveksling Prekvalifisering / verifikasjon 

Høring retningslinjer og 
roller BSP/BRP  

Kriterier for plan- og 
reguleringsobjekt 

Fleksibilitetsregister

Definere prosess for 
pre/rekvalifisering BSP/BRP

Prekvalifiseringsprosess 
BSP

Uavhengig aggregator

Godkjente vilkår for BSP / BRP
EBGL/SOGL compliance

Verifisering av 
leveranse

CEP complianceLøpende oppdatering av 
vilkår/retningslinjer

Implementering plan-
og reguleringsobjekt 

Informasjonsmøte BSP/BRP, stasjonsgruppeinndeling og prekvalifisering  

Løsninger i 
balansemarkedene

iht. fremtidens
krav

Veikart under arbeid



Vår forståelse av øvrige nordiske lands modeller

Danmark
• Bud skal i første omgang leveres via BRP, men for FCR i DK1 og FCR-D i DK2 kan en " 

leverandør af balanceringstjenester uden energileverance" levere bud direkte uten noen 
avtale med BRP.

Sverige
• Modell ikke på plass. Foreløpige tanker til første steg er:

• BSP kan kun aggregere ressurser fra én BRP i ett bud.
• Det vil ikke være noen sentralisert kompensasjon

Finland
• Når eSett går i gang med avregning/fakturering for BSP vil det ikke være mulig å 

aggregere på tvers av BRPer og det vil ikke være sentral kompensasjon. BSP og BRP 
må avtale dette bilateralt. Det vil etter planen ikke finnes noen sentral kontrakt.
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Både Danmark og Sverige ser på en modell hvor uavhengige aggregatorer må være 
kraftleverandør for det fleksible forbruket (Split responsibility).



Hva er viktig for aktørene?
• Hvordan bør BSP og BRP forholde seg til hverandre?

• Avtaler
• Informasjonsdeling
• Kompensasjon

• Bør BSP/uavhengig aggregator være kraftleverandør for den fleksible 
ressursen?

• Er det fornuftig med ulike løsninger for ulike produkter
• FFR – BSP deltar i markedet, ingen korreksjon av ubalanse eller kompensasjon 

av BRP.
• aFRR og mFRR – BSP deltar i markedet, ubalansejustering til BRP, 

kompensasjonsordning avhenger av modell.
• FCR – som aFRR/mFRR, men kan vurderes at det ikke er noen ubalansejustering 

for denne (som FFR).

• Andre ting?
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BSP-rollen i eSett
• BRP-rollen splittes i to ulike visninger i Online Service; BRP og BSP

• Aktiverte reserver vises kun for BSP

• BRP får en ubalansejustering basert på de aktiverte reservene fra BSP

• Hvis en aktør innehar både BSP- og BRP-rollen blir det ingen endring i 
avregning eller fakturering.

• Endringen er planlagt implementert i andre halvår 2022.
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Impacts on the model

RO2

BRP1
BSP

Production
plan

BSP will be a new 
attribute of RO, similar 
way as Validity, BRP, 

Type and MBA.

BSP does not have a direct 
link to BRP. The connection 

comes via RO.

If RO is used only for 
production plans, it’s

not needed to define a 
BSP.

eSett
New BSP role will be 

introduced in the NBS 
model.

BRP won’t be able to operate
in reserve market without BSP 

role in the NBS model.

TSO

TSO will report balancing 
services per RO, including 
information of BRP to eSett. 

Balancing services must be mapped 
to BRP for calculation of imbalance 
adjustment and to BSP for invoicing 

of balancing services.

RO1

BRP and BSP will be
able to use same

market participant code, 
when they are from the

same company.

Capacity 
reserves

BSP will be the
responsible party 
concerning the

capacity reserves.

Activated 
reserves
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Status Elhub

https://elhub.no/documents/2021/06/elhub-manedsrapport-mai-2021.pdf/

https://elhub.no/documents/2021/06/elhub-manedsrapport-mai-2021.pdf/


Til diskusjon med de balanseansvarlige (Elhub-rolle=DDK)

 Runde rundt bordet
 I hvilken grad brukes BRS-NO-502 som distribueres i etterkant av vellykket kjøring av grunnlag 

balanseavregning?

 Hvis de ikke benyttes – hva skal til for at dere blir å hente/bruke disse meldingene?



Til diskusjon med de balanseansvarlige (Elhub-rolle=DDK)

 Elhub har et par utviklingssaker som nå skal reprioriteres
EI-368: Legge til totalt forbruk pr MGA foregående døgn i BRS-NO-502 og sende ut meldingen uavhengig 

av valideringsstatus på nettområde

 EI-708: Melding til de balanseansvarlige når et produksjonsanlegg bytter kraftleverandør
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Distribusjon av ubalansepriser

• eSett
• Ubalansepriser tilgjengelig via ONLS
• Ubalansepriser åpent tilgjengelig for nedlastning (csv) via eSett public web

• Entsoe Transparency Platform
• Ubalansepriser tilgjengelig via nettsiden og for nedlastning

• Nord Pool
• Priser tilgjengelig via nettsiden og ftp-server
• Vil ikke lenger motta prisene fra Statnett etter september
• Kan potensielt videreføre publisering/distribuering basert på innhenting via TP

• Valutakurs
• Valutakurser benyttet av Statnett for omregning av bud tilgjengelig via NUCS
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Avregningskonferansen 2021
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Molde, 18. og 19.november

Innspill til temaer?
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