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1) Godkjenning av dagsorden og referat 

Forslag til agenda og møtereferat ble godkjent 
 
2) Elhub 

a) Status 
Markedsrapport for oktober 2021 ble gjennomgått. Trenden er at kompletthet er stadig 
stigende. Allerede 07:00 dagen etter endt bruksdøgn har Elhub i snitt 99,99% av alle 
forventede måleverdier. Man ser også at kvaliteten på måleverdiene holder seg høye, og har 
blitt ytterligere bedre for produksjons- og utvekslingspunkt. Dette gjør at også andelen 
nettavregningsområder som ikke går i balanse over tid reduseres. Likevel bør komplettheten 
og kvaliteten for utveksling- og produksjonsmålepunkt ytterligere opp. Det ble kommentert at 
subnett ikke bør fremkomme sammen med normale MGAer i oversikt over rapportering. 
 
Spørring på måleverdier (BRS 315) skaper noen utfordringer for Elhub. Spørringen brukes 
tidvis ikke slik den er tiltenkt noe som går utover ytelsen for andre, sentrale prosesser og ved 
noen tilfeller også nedetid. Elhub ser på andre måter å fylle behovet for historiske data. 
 

b) Informasjon til balanseansvarlig 
Elhub arrangerte en workshop 30.september med et utvalg balanseansvarlige aktører. 
Temaet var balanseansvarliges bruk av Elhub og mulige forbedringstiltak. 
 
Ett sentralt ønske har vært raskere tilgang til produksjonsverdier via Elhub. Elhub har 
undersøkt dette, og er klar for mottak og distribusjon av verdier på produksjon, utveksling og 
stort forbruk kontinuerlig gjennom driftsdøgnet. Det viser seg derimot at noen 
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systemleverandører må utvikle støtte for sending og spesielt mottak av verdier for 
inneværende døgn. Elhub avventer derfor videre kommunikasjon i påvente av at det 
bekreftes at markedsaktørene kan motta og lese inn verdiene. 
 
Det har blitt registrert ytterligere forbedringsforslag, deriblant: 

• Se på alternativer for å videresende produksjonsverdier til de balanseansvarlige - i 
tillegg til eksisterende 3.parts løsning 

• Arbeide videre med funksjonalitet for å distribuere BRS-NO-502 uavhengig av 
vellykket kjøring eller ikke, samt se på muligheten for å legge på %-vise andeler for 
kvaliteten på måleverdiene 

• Se på mulighet for å sende data pr prisområde og aktør - ikke bare på MGA-nivå 
 
Disse forslagene krever utvikling fra Elhub og kan dessverre ikke prioriteres i 2022. 
 
Det blitt påpekt at Elhub bør involvere de balanseansvarlige (i tillegg til kraftleverandør) i 
tilfeller der kraftleverandør (RE) avsluttes hos Elhub/eSett.  
 
Det er et ønske om at aktørene kan se når endelige verdier er rapportert til eSett.  
 

3) En-pris avregning 
a) Status 

Ny avregningsmodell basert på én ubalanse og én-pris ble implementert 1.november. Alt har 
gått bra så langt. Første fakturering vil skje mandag 22.november.  
 

b) KPIer m.m 
Produksjonsplaner skal fortsatt sendes inn som før og det er de samme kravene til å å 
planlegge seg i balanse som tidligere. Statnett vil følge opp at dette skjer. Selv om 
produksjonsplanene ikke inngår i avregningen, vil det fremdeles beregnes en KPI som 
indikerer kvaliteten på disse. For å muliggjøre dette må de balanseansvarlige fortsatt 
oppdatere hvilke kraftverk som ligger i hvilken stasjonsgruppe i eSett. 
 
Etter 1.november er det nye datapakker å abonnere på – oversikt ligger i eSett ONLS. 
 

c) Balanseansvar for forbruk og produksjon 
Det ble informert om at man fortsatt kan ha ulik BRP for forbruk og produksjon i et MGA, 
men nå inkluderer balanseansvaret for produksjon all produksjon (også minor). Om en 
kraftleverandør har valgt ulik BRP for forbruk og produksjon, vil en plusskunde ha ulik BRP 
for uttak og innmating. 
 

d) Gebyrer og økonomi 
Som tidligere kjent ble det med ny modell (en-pris) også gjort noen justeringer i 
gebyrmodellen og nivået på gebyrene. Volumgebyr for forbruk og produksjon videreføres, 
men vil anses som ett gebyr med samme sats. Ubalansegebyret videreføres, men med 
overgangen til én ubalanse beregnes det på bakgrunn av totalubalansen. 

 
Statnett orienterte tidligere i høst om gebyrsatsene som gjelder fra og med 1.november. Det 
ble spurt om hvorfor disse er betydelig høyere enn tidligere prognoser. Hovedårsaken er at 
balanseringskostnadene (reservekostnadene) som følge av de høye prisene i markedet 
også har økt betydelig. Med endringene som ble gjort fra 1.1.2021, der sekundærreserver i 
sin helhet finansieres via balanseoppgjøret, slår økte reservekostnader kraftigere inn på 
kostnadsgrunnlaget som skal finansieres. Gebyrstruktur og ubalanseprising vil re-evalueres 
før innføringen av 15 minutters avregningsperiode. 
 
Kundeforum kommenterte at forutsigbarhet er viktig og hyppige endringer av gebyrene lite 
ønskelig. Om mulig bør endringer skje ved årsskifte. 
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4) 15min implementering 
15min avregningsperiode skal innføres 22.mai 2023. Alle målere som omfattes av krav til måling 
per 15min skal være klare innen 1.juni 2022. Senest fra november 2022 skal nettselskapene 
være i stand til å rapportere 15min verdier til Elhub.  eSett vil snarlig publisere detaljert 
beskrivelse av hvordan 15min implementeringen blir i balanseavregningen. Tilsvarende detaljer 
ligger ute på Elhub 
 
De balanseansvarlige skal rapportere bilaterale handler per 15min når ISP endres. Det ble 
diskutert hvordan konsesjonskraft og andre kontrakter skal håndteres. Maks og min er 
timebasert. Det er et ønske om at RME kommer med en tilbakemelding på dette og at det følges 
opp videre i kundeforum. 

 
5) EBGL norsk lov 

Nye felleseuropeiske forordninger ble 1. august i år tatt inn i norsk lov under energiloven. Det 
ble informert om hvilke endringer som kommer som følge av EBGL (Electricity Balancing 
GuideLine) og antatt tidsplan. Vilkår for BSP og BRP er planlagt sendt ut på høring i desember. 

 
6) Innføring av BSP-rollen 

Statnett presenterte planene for splitting av BSP- og BRP-rollen. I første fase er det tenkt at 
BSP blir en separat rolle, men BSP skal inneha en balanseavtale med Statnett og være 
balanseansvarlig for ressurser som bys inn i balansemarkedene. 
 
I de neste stegene er tanken at de to rollene kan bli mer uavhengige av hverandre. Dette kan 
kreve et fleksibilitetsregister og løsninger for verifisering av leveranser og en ny modell for 
oppgjør mellom BSP og BRP.  
  
Kundeforum pekte på at en fremtidig modell som baserer seg på bilaterale avtaler og oppgjør 
mellom BRP og BSP helst bør unngås, da det vil være ressurskrevende. Noen 
balanseansvarlige påpekte at det må stilles krav til samtykke fra BRP før en BSP kan tilby 
ressurser i balansemarkedene. En annen nevnte at det er viktig å huske på at det en BSP 
ønsker å gjøre med kunden skjer allerede i dag, ved at tredjeparter styrer last. Statnett viste til at 
de ulike balanseringsproduktene har ulike egenskaper og kan behandles ulikt. 

 
I tillegg nevnte Statnett at dagens stasjonsgrupper på sikt vil deles opp i plan- og budobjekt, slik 
at plan- og buddata kan ha ulike aggregereringsnivå og håndteres av ulike roller. 

 
7) Eventuelt 

a) Priser og valuta 
Statnett sender i dag priser for publisering til Nord Pool, eSett og ENTSO-E sin transparency 
plattform. Sendingen til Nord Pool vil avsluttes. Dette er med bakgrunn i likebehandling av 
flere kraftbørser i Norge. Kundeforum ber om at man ikke fjerne tilgang til regulerkraftpriser 
hos Nordpool før man har en velfungerende erstatning på plass. eSett web service bør 
kunne brukes av BRPene som ble oppfordret til å forsøke denne. 
 
Valutakursen som Statnett benytter for omregning av bud er tilgjengelig i NUCS. På sikt, 
trolig 1-2 år, vil € bli eneste valuta i balansemarkedene. 
 

b) Kontooppsett i eSett 
Det vurderes en pilot med Nordea i Q1 2022 for å teste et nytt kontooppsett for oppgjør og 
sikkerhet. Dette innebærer en mulighet for separat oppgjørskonto som ikke er pantsatt, og 
således et mer fleksibelt oppsett en i dag og mulighet for å benytte "cash-pool". Løsningen 
vil diskuteres med eSett customer committee den 23.november før man bestemmer seg for 
veien videre. 
 

8) Neste møte 
9.mars 2022 


