
 

 

Åpen informasjon / Public information 

 

MØTEREFERAT 
Sak 

Kundeforum for balanseavregningen – 22.juni 2021 
                   Møteleder 
Philippe Sørensen 

Møtedato/Sted 
22.juni 2021/ Teams 

Deltakere 
Philippe Sørensen – Statkraft Energi AS 
Bård Mageli – Markedskraft AS 
Kamilla Abrahamsen – Skagerak Energi 
Roald Skaar – Hafslund E-CO Vannkraft AS 
Hilde N Seppola – Elvia 
Trond Marthinsen – Lyse Produksjon 
Espen Fjeld – Energi Salg Norge AS 
 
 

 
Lars Ellingsgard – Elvia 
Uy Tran – NVE 
Alf Olevik Ulvan – Elhub AS 
Kristian Bernseter – Statnett SF                               
Morten Torgalsbøen – Statnett SF 
Stine Haugland – Statnett SF 
 
 

Møtereferent 
Morten Torgalsbøen 

  

Dokumentet sendes til 
Møtets deltakere i tillegg til publikasjon på Statnetts internettsider 
 
Neste møte: tidspunkt og sted Dato 
17.november 2021, Molde/Teams 23.jun 2021 

 
 
1) Godkjenning av dagsorden og referat 

Forslag til agenda og møtereferat ble godkjent 
 
2) Status 15 minutters avregningsperiode 

Statnett presenterte status for innføringen av 15 minutters avregningsperiode. Svensk, finsk og 
dansk regulator har godkjent søknad om utsettelse av innføringen til 22.mai 2023. Statnett er 
ikke del av samme søknadsprosessen, men RME har vært tydelige på at de også støtter dette. 
Ved oppstart av 15 minutters avregningsperiode vil døgnmarkedet fremdeles være et times-
produkt, og handel med 15 minutters oppløsning er ventet å kunne skje fra 2024, senest 2025. 
Kontinuerlig intradaghandel vil være med 15 minutters oppløsning fra start via Xbid, og det 
jobbes også med løsninger for å muliggjøre handel via intradagauksjoner. 
 
Balansemarkedene vil være på 15 minutter og tilpasninger til dette vil gjøres allerede fra Q4 
2022. eSett vurderer også å løsninger for å håndtere 15 minutters avregningsdata tidligere enn 
22.mai 2023. Dette for å lette overgangen for aktørene. 15 minutters verdier vil da aggregeres til 
timesverdier før avregning. 
 
Forskrift for 15 minutters er fortsatt ikke vedtatt, men konsepthøring fra 2020 gir et klart bilde av 
hva som er forventet. RME stilte kundeforum spørsmål om det er mulig å håndtere 
kvartersverdier for produksjon fra plusskunder. Nettselskap i kundeforum opplyser at mye er lagt 
til rette for dette, dersom dette vurderes å gi en positiv nytte. 

 
3) Ubalansegebyr i Norden 

Ny avregningsmodell basert på én ubalanse og én-pris medfører også at det må gjøres 
endringer i gebyrmodellen og nivået på gebyrene. Statnett minnet om de endringer som er 
besluttet samt hva man antar vil komme. Volumgebyr for forbruk og produksjon videreføres, 
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men vil anses som ett gebyr med samme sats. Ubalansegebyret videreføres, men med 
overgangen til én ubalanse vil gebyret naturlig nok beregnes på bakgrunn av totalubalansen. 
 
Statnett anser at ubalansegebyret skal være et insentiv til å planlegge seg i balanse. Krav om å 
følge produksjonsplan forandre seg ikke selv om det økonomiske insentivet i 2-pris forsvinner. 
Det har tidligere blitt skissert at gebyret skal øke og TSO sitt arbeid med å følge opp ubalanser 
vil også forsterkes. 
 
Det er enighet på nordisk nivå om å ha et harmonisert ubalansegebyr. I tillegg til å være et 
incentiv for planlagt balanse er dette også ansett som et tiltak for å redusere det økonomiske 
potensialet i å flytte ubalanser mellom land. Likeledes er dette i tråd med polluter's pay 
tankegangen og således at de som forårsaker ubalansene også er med på å betale kostnadene. 
I Norge, Sverige og Finland vil ubalansegebyret settes til 1,15 €/MWh fra 01.11.2021. Danmark 
er fremdeles i en prosess med å avklare ubalansegebyret i de danske budområdene. 
Gebyrstruktur og ubalanseprising vil re-evalueres før innføringen av 15 minutters 
avregningsperiode. 
 
Avregningsansvarlig har tidligere kommunisert en prognose for volumgebyret på 0,05 €/MWh for 
Norge. Det antas at gebyret blir 0,05€/MWh eller noe lavere. Nivået på volumgebyret gjeldende 
fra 1.nov 2021 vil kommuniseres etter sommeren etter oppdatering av prognoser for perioden 
fremover. 

 
4) BSP-rollen 

Electricity balancing guideline ble formelt godkjent av Stortinget 11.06.2021 og legger rammen 
for innføring av balansetjenestetilbyder (BSP). Statnett følger nøye med på hva som skjer i våre 
naboland da de er kommet lenger i arbeidet med BSP. Felles for disse er at ingen tillater BSP å 
aggregere ressurser fra flere BRP i samme bud. Det legges heller ikke opp til en løsning med 
sentralisert kompensasjon mellom BSP og BRP, men man baserer seg på bilaterale avtaler og 
oppgjør mellom aktørene. Danmark og Sverige ser også på en modell for uavhengig aggregator 
hvor denne er kraftleverandør for den fleksible delen av forbruket. 
 
Statnett opplever at det er mye interesse fra aktører som i dag ikke er BRP, men ønsker å være 
aktive i balansemarkedene. Det planlegges derfor å publisere et veikart over sommeren for å gi 
et tydeligere bilde av hvilke løsninger vi ser for oss samt innby til mer dialog med aktørene. De 
nye forordningene innebærer også flere andre nye roller og for Statnett inkluderer dette arbeidet 
med å erstatte dagens stasjonsgrupper med plan- og reguleringsobjekt. 
 
Kundeforum ga tydelig tilbakemelding på at en modell som baserer seg på bilaterale avtaler og 
oppgjør mellom BRP og BSP helst bør unngås. Dette vil være ressurskrevende for aktørene. 
Balanseansvarlig anser også at det må stilles krav til samtykke fra BRP før en BSP kan tilby 
ressurser i balansemarkedene. At BSP kun har en informasjonsplikt blir anset som risikabelt. 
Det vektlegges også at de ulike balanseringsproduktene har ulike egenskaper og kan behandles 
ulikt. Kundeforum anser at en modell hvor BSP er kraftleverandør for den fleksible delen av 
forbruket vil løse mange av de utfordringer man ser rundt denne rollen. 
 
eSett forbereder støtte for BSP-rollen. Det tas sikte på at endringer for balanseansvarlige som i 
dag deltar i balansemarkedene skal være minimale. Det tillates f.eks at BSP og BRP kan 
benytte samme GLN, men innføringen av BSP vil medføre noen endringer i filformater o.l. eSett 
har utarbeidet en oversikt over de endringer som gjøres med tanke på visninger i Online Service 
o.l. eSett tar sikte på å sette dette i drift 2. halvår 2022. 
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5) Elhub 
a) Status 

Markedsrapport for mai 2021 ble presentert. To lengre driftsavbrudd i Elhub har påvirket 
måleverdihåndtering og markedsprosesser negativt. Oppetid på kjernesystemet var 98%. 
Rapportering av forbruksdata dor D+1 har stabilisert seg på over 99%. For produksjon og 
utveksling må nettselskapene fremdeles jobbe for å få opp komplettheten på D+1 og D+2.  
Elhub erfarer at rapportering i enkelte tilfeller mangler for nettselskap som er i gang med å 
bytte til målere som håndterer 15 minutters oppløsning. Det gjennomføres ingen 
avviksoppgjør i juli. 
 

b) Informasjon til balanseansvarlige 
De balanseansvarlige etterlyser bedre muligheter for løpende rapportering av måleverdier fra 
Elhub. Mange nettselskap er positive til slik rapportering, men i dag krever dette bilaterale 
løsninger mellom nettselskap og balanseansvarlig. Elhub har en teoretisk mulighet for å 
støtte løpende rapportering, men systemet vil med dagens infrastruktur ikke håndtere 
datamengden. Elhub skal se på mulighetene for få til bedre løsninger for dette. Det er i dag 
ingen rapportering pr målepunkt til balanseansvarlig. For å få verdiene for produksjons-
anleggene må balanseansvarlig registrere seg som tredjepart på produksjonsmålepunktene. 
  
Elhub ser også på en mulighet for å legge til totalt forbruk pr MGA foregående døgn i BRS-
NO-502 og sende ut meldingen uavhengig av valideringsstatus på nettområdet. Dette er 
tenkt som en kilde til prognoseunderlag for balanseansvarlig. Tilbakemelding fra kundeforum 
er at det er en ønsket endring, men det er uklart i hvilket omfang balanseansvarlige benytter 
seg av BRS-NO-502. Det oppfordres til at Elhub inviterer representanter fra 
balanseansvarlige til en workshop for å diskutere mest effektiv bruk av Elhub for dem. 

 
6) Kilde til RK-pris 

Statnett sender i dag priser for publisering til Nord Pool, eSett og ENTSO-E sin transparency 
platform. Sendingen til Nord Pool vil avsluttes, trolig i september. Dette er med bakgrunn i 
likebehandling av flere kraftbørser i Norge. Valutakursen som Statnett benytter for omregning av 
bud vil være tilgjengelig i NUCS. Etter hvert vil € bli eneste valuta i balansemarkedene og det er 
derfor ingen planer om å publisere regulerkraftpriser og ubalansepriser i annen valuta enn € 

 
7) Avregningskonferansen 2021 

Avregningskonferansen arrangeres i Molde 18. og 19. november. Kundeforum ble oppfordret til 
å gi innspill til agenda. 

 
8) Eventuelt 

Ingen saker 
 

9) Neste møte 
Kundeforum foreslår at neste møte arrangeres i sammenheng med avregningskonferansen, og 
avholdes onsdag 17.november i Molde. 

 


