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1) Godkjenning av dagsorden og referat 

Forslag til agenda og møtereferat ble godkjent 
 
2) Gebyrøkning i balanse avregningen 

Avregningsansvarlig presenterte foreløpig regnskap for 2021, som viser et underskudd på cirka 
170 millioner kroner.  Avregningsansvarlig hadde budsjettert med et underskudd på 45 millioner 
kroner for å redusere tidligere års merinntekt, men resultatet viser nå en akkumulert 
mindreinntekt på cirka 80 millioner. Årsaken til det store underskuddet er at den andelen av 
systemdriftskostnaden som dekkes av de balanseansvarlige økte dramatisk i slutten av 2021. 
Det høye kostnadsnivået har holdt seg inn i 2022 og som resultat av dette må gebyrene i 
balanseavregningen økes. 
 
Kundeforum ga utrykk for at de forstod nødvendigheten av en økning i gebyrsatsene. Det 
poengteres at prosessen for hvordan økningen gjøres er viktig for de balanseansvarlige. Det er 
ikke ønskelig med hyppige økninger og endringer må varsles i god tid. Avregningsansvarlig 
støtter synet om å minimere antall endringer og forsikrer at aktørene vil varsles minimum en 
måned før endringen finner sted. Kundeforum ønsker at endring i gebyrsatser gjøres gjeldende 
fra starten av en måned, og dersom endringen skal gjøres før sommeren bør den gjøres i god 
tid før ferieavviklingen. 
 

3) 15min avregningsperiode 
a) Utsatt mFRR EAM 

Statnett presenterte hensikten med mFRR EAM, omfanget av prosjektet og bakgrunnen for 
den varslede forsinkelsen Det ble i februar klart at mFRR EAM vil komme på lufta etter 
22.mai 2023. Kundeforum ønsket å vite mer om tidshorisonten for utsettelsen. Statnett kan 
ikke gi noen opplysninger om dette før replanleggingen er gjennomført. 
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b) Implementering av 15min i balanseavregningen 

eSett sitt arbeid med å implementere 15 minutters balanseavregningsperiode går som 
planlagt og vil settes i drift 22.05.2023. Siden mFRR EAM blir forsinket vil det ikke være 
tilgjengelig reelle ubalansepriser pr kvarter på dette tidspunkt. Man vil heller benytte 
ubalansepris beregnet for hele time i timens fire kvarter. Lik pris i hvert kvarter gir da det 
samme økonomiske resultatet som om balanseavregningen fremdeles hadde vært utført 
med timesoppløsning. Siden innføringen av 15 minutters balanseavregningsperiode i 
førsteomgang ikke har noen økonomisk effekt, ser man i hovedsak på dette som en teknisk 
implementering.  
 
Elhub sin implementering av støtte for 15 minutters oppløsning er delt i to faser. Første fase 
er fokusert på å motta måleverdier med kvartersoppløsning, mens fase to legger til rette for 
kvartersoppløsning i avregnings- og forretningsprosesser. Elhub har allerede varslet at de er 
forsinket med fase 1 da det å flytte Elhub ut i skyen dessverre tar mer tid enn planlagt. 
Tidsperioden mellom fase 1 og 2 har som et resultat av dette blitt redusert til tre måneder. 
Siden 22.05.2023 kun blir en teknisk implementering av 15 minutters avregningsperiode er 
det naturlig å se på om utviklingsløpet for Elhub fase 2 fremdeles skal knyttes til 22.05.2023 
eller om fase 2 skal forskyves slik at opprinnelig tidsrom mellom fase 1 og 2 kan 
opprettholdes og samtidig tillate bedre tid til implementering. Avregningsansvarlig er i dialog 
med RME om dette. 
 
En eventuell forskyvning av Elhub fase to til etter 22.05.2023 innebærer at Elhub ikke kan 
rapportere kvartersverdier til eSett når eSett innfører kvarter som balanseavregningsperiode. 
I planleggingen av endringene for eSett ble det heldigvis tatt høyde for denne type 
situasjoner og det ble utviklet løsninger som muliggjør rapportering av timesverdier også 
etter at kvartersavregning er innført. I hovedsak bygger dette på at timesverdiene deles på 
fire slik at man får like andeler i hvert kvarter. Siden ubalanseprisen er den samme i hvert 
kvarter er det ikke nødvendig med mer sofistikerte løsninger da det økonomiske resultatet 
uansett vil bli det samme. eSett vil også kunne sende ut avregningsresultater med 
timesoppløsning. All informasjon om dette er publisert i eSett 15 min ISP Commissioning 
plan. 
 
Både nettselskap og balanseansvarlige i kundeforum beskriver at de er godt i gang med 
nødvendige tilpasninger, men de er helt avhengig av jobben som gjøres av 
systemleverandørene. Det beskrives at arbeidsomfanget for dem er ganske omfattende. 
 
Kundeforum presenterte en problemstilling knyttet til uttak av konsesjonskraft. Dette 
rammeverket baserer seg på timesoppløsning og det er usikkert hvilke følger dette får når 15 
minutters balanseavregningsperiode innføres. Avregningsansvarlig vil formidle denne 
problemstillingen til RME. 

 
4) Innføring av BSP-rollen 

a) Status for vilkår 
Høringsprosessen er avsluttet og innspill fra aktørene er blitt vurdert. Tilbakemelding fra 
RME indikerer at strukturen på vilkårene bør endres. Dette medfører at Statnett vil 
omarbeide vilkårene og sende de på ny høring. Bestemmelsene i vilkårene vil ikke endres, 
men mange av detaljene vil flyttes fra vilkårsdokumentet og ut i tilleggsdokumenter. Det er 
forventet at vilkårene tidligst kan tre i kraft Q3 2023. 
 

b) Teknisk innføring av BSP-rollen i eSett 
BSP rollen innføres på ulikt tidspunkt i de nordiske landene, men den funksjonalitet som 
eSett har utviklet for BSP må settes i drift for alle land samtidig. Dette medfører at aktører 
som deltar i balansemarkedene vil måtte forholde seg til BSP funksjonalitet hos eSett før 
den nye rollen er implementert i Norge. De endringene dette innebærer er antatt å være små 
og går i hovedsak ut på bruken av online service. 
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Det er i tillegg én teknisk endring. Datautveksling med eSett med bruk av melding NEG 
ERRP Reserve Allocation Result document vil måtte håndtere at det legges til en ny 
Receiver Role attribute for BSP. Denne er A46 Balance Service Provider. Endringen er 
beskrevet i BSP Model Commissioning Plan. Avregningsansvarlig ber de aktører i 
kundeforum som deltar i balansemarkedene om å gi en tilbakemelding på hvor omfattende 
det er å håndtere denne endringen. 

 
5) Elhub  

Elhub presenterte siste nytt knyttet til måleverdier og beregninger. Det har vært en positiv 
utvikling på kvaliteten i februar og antall MGA som må manuelt godkjennes har aldri vært lavere. 
I henhold til forskrift er Elhub pålagt å slette målerverdier etter 3 år. Dette vil man gjøre 
fortløpende fremover som en ukentlig prosess. 
 

6) Eventuelt 
Kundeforum presenterte et ønske om en oversikt som viser hva innholdet er i de ulike 
meldingstypene som utveksles med Statnett. Det vises til en slik oversikt som er utarbeidet av 
Svenska kraftnät https://www.ediel.se/Portal/Document/3141. Avregningsansvarlig bringer dette 
videre internt. 
 
Kundeforum tok også opp at UTILTS meldinger til tider ikke blir mottatt/sendt fra Statnett. Dette 
medfører hull i dataene som det er tidkrevende å rette opp i. Avregningsansvarlig vil 
videreformidle problemstillingen internt. 

 
7) Neste møte 

Neste møte planlegges i juni 2022 som et fysisk møte. Det tas sikte på å holde cirka annethvert 
møte fysisk og digitalt. 
 


