
 

 

Åpen informasjon / Public information 

 

MØTEREFERAT 
Sak 

Kundeforum for balanseavregningen – 31.okt 2022 
                   Møteleder 
Philippe Sørensen 

Møtedato/Sted 
31.okt 2022 / Teams 

Deltakere, fysisk 
Philippe Sørensen – Statkraft Energi AS 
Bård Mageli – Volue AS 
Kamilla Solumsmo – Skagerak Energi 
Hilde N Seppola – Elvia 
 

 
Deltakere, Teams 
Roald Skaar – Hafslund E-CO Vannkraft AS 
Stian Henriksen – RME-Nve 
 
 

Ikke til stede 
Espen Fjeld – Energi Salg Norge AS 
 

 
Trond Marthinsen – Lyse Produksjon 
Alf Olevik Ulvan – Elhub AS 
Morten Torgalsbøen – Statnett SF 
Ingrid Johnsen, Statkraft Energi AS 
 

 

 
Lars Ellingsgard – Elvia 
Kristian Bernseter – Statnett SF                               
 
 
 

Møtereferent 
Kristian Bernseter 

  

Dokumentet sendes til 
Møtets deltakere i tillegg til publikasjon på Statnetts internettsider 
 
Neste møte: tidspunkt og sted Dato 
7.mars, 12 - 15 på Teams 8.nov 2022 

 
 
1) Godkjenning av dagsorden og referat 

Forslag til agenda og møtereferat ble godkjent 
 
2) Nytt fra eSett 

Statnett presenterte siste nytt fra eSett, deriblant nylig gjennomførte og kommende endringer i 
eSett Online Service. De implementerte endringene er i hovedsak bedre funksjonalitet for 
informasjon om MEC-endringer, varsel om utløpt passord og ny modell for separat oppgjørs- og 
depotkonto.  
 
Fremtidige endringer består av tilgjengeliggjøring av vekslingskurs i egen datapakke, enklere 
bytte mellom BRP- og DSO-rolle under samme selskap og bedre tilpassede skjermbilder. 
Kundeforum presenterte et ønske om enklere å kunne bytte mellom roller tilhørende ulike 
selskap og at skjermbilder tillater eksport av timesverdier for en lengre periode. 
 
Teknisk implementering av BSP-rollen ble gjennomført i oktober – dette har vært lite merkbart 
for aktørene i praksis. Statnett jobber med å ferdigstille vilkår for BSP og BRP som skal 
oversendes RME for godkjennelse. 
 
Det ble også en diskusjon knyttet til muligheter for kortere tidsfrist for rapportering av 
avregningsunderlag til eSett og hyppigere oppgjør. Mange balanseansvarlige vil ha nytte av 
dette da de har hyppigere oppgjør med sine kunder og ofte før balanseavregningen er ferdigstilt. 
 
eSett har nylig gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse. Kundetilfredsheten har gått jevnt 
oppover siden oppstarten i 2017 og årets resultat viser svært fornøyde kunder. 
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3) Siste nytt fra Elhub 

Elhub presenterte status basert på siste månedsrapport. Antall leverandørskifteprosesser økte 
kraftig i september. Teknisk tilgjengelighet i Elhub gikk litt ned, men ligger fremdeles på et svært 
høyt nivå. For måleverdier var det en generell nedgang i kompletthet på forbruk, produksjon og 
utveksling på alle versjoner. 
 
 

4) 15min avregningsperiode 
Statnett er innvilget midlertidig dispensasjon til 30.april 2024 for innføring av full 15min 
avregningsperiode. Dette inkluderer ikke bare innføring av 15min balanseavregning, men også 
15 minutters ubalansepris og handelsmuligheter på 15min. 

 
eSett vil som planlagt innføre 15 minutters avregningsperiode fra 22.05.2023. Implementeringen 
er i rute. For norske aktører sin del innebærer dette at eSett deler alle mottatte verdier på 4. 
Summen av timens fire kvarter vil gi samme økonomiske resultat som om det fremdeles var 
timesavregning. For rapportering fra eSett er det mulig for aktørene å abonnere på data med 
den tidsoppløsning de ønsker. Online Service vil også la bruker selv velge hvilken 
tidsoppløsning som vises som standard. Selv om det blir teknisk mulig å rapportere bilateral 
handel med kvartersoppløsning skal det i Norge rapporteres pr time. 

 
Elhub har definert sin implementering i to faser. Første fase er fokusert på mottak av 
kvartersverdier, mens andre fase setter Elhub i stand til å gjennomføre sine forretnings-
prosesser basert på kvartersverdier. Fase 1 skal være klar til 18. september 2023 mens fase 2 
er planlagt til 22. januar 2024. Fase 2 kan forskyves noe dersom det skulle vise seg 
hensiktsmessig.  
 

5) Ny ubalansepris 
Ved innføring av reell 15min avregningsperiode (Q2 2024) blir det i førsteomgang ingen endring 
i ubalanseprisen utover at denne settes hvert kvarter. 
 
I neste fase, med innføring/tilkobling til nye europeiske plattformen for reserver, vil det innføres 
flere produkter og dermed aktiveringspriser for mFRR samt et aktiveringsmarked for aFRR. 
Priser fra disse markedene skal hensyntas ved beregning av ubalanseprisen. Fastsettelsen av 
dominerende retning skal også endres slik at denne i fremtiden settes per budområde. Det 
jobbes med å beskrive hvordan ubalanseprisen skal/kan beregnes og involvering av aktører i 
diskusjoner rundt dette. 
 

6) Eventuelt 
a) Det ble orientert om at prisgrensene for ubalanseprisen nå er økt til +/- 10 000 EUR/MWh fra 

og med 01.11.2022. Bakgrunnen for dette ble gjennomgått på forrige møte i kundeforum.  
 

b) Statkraft har spilt inn et ønske om at historiske gebyrnivåer tilgjengeliggjøres via eSett sine 
sider. Ønsket er spilt inn til eSett som ser på muligheten for å inkludere dette under public 
data. Historikk er i dag tilgjengelig via innloggede sider i Online service. 

 
 
7) Neste møte 

Neste møte planlegges som et digitalt møte den 
 


