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Sammendrag 
Dette oppsummeringsdokumentet følger av høringsrunden med forslag til 

forskriftsendringer om NBS og Elhub, jf. høringsdokument 2014-1. Dette dokumentet 

behandler kun forskriftsendringer i forbindelse med NBS. Forskriftsendringer i 

forbindelse med Elhub vil publiseres i eget dokument. 

NBS vil mest sannsynlig innføres fra våren 2016. NVE fastsetter at endringene i 

avregningsforskriften trer i kraft fra den tid NVE bestemmer. Ny § 3-4 om måling av 

produksjon skal tre i kraft den 1. juli 2015.    

Forskriftsendringene vil tilrettelegge for felles nordisk regulerkraftavregning. Dessuten 

vil avregningsforskriften fastsette grunnlaget for å innføre nettavregningsområder 

(MGA), jf. avsnitt 3.6 som behandler ny bestemmelse § 1-5 nettavregningsområde. 

Selskapet eSett Oy vil forestå oppgaver knyttet til daglig drift av balanseavregningen når 

NBS innføres. Selskapet er felleseid av Fingrid, Svenska Kraftnät og Statnett. Ansvaret 

for at balanseavregningen i Norge skal gjennomføres iht. norsk regelverk vil fortsatt 

påhvile Statnett som konsesjonær for avregningsansvaret.  

Forslagene knyttet til innføringstidspunktet for NBS og rapporteringshyppighet for 

avregningsdata har mottatt flest innspill fra høringsinstansene. Dette har medført et behov 

for ytterligere korrespondanse med flere høringsinstanser for å få belyst 

problemstillingene tilstrekkelig. NVE har etter en grundig vurdering kommet frem til at 

det vil være mest hensiktsmessig å legge til rette for innføring av NBS før Elhub. 

Imidlertid har NVE kommet fram til at forslaget om å pålegge nettselskapene daglig 

oversendelse av avregningsdata trekkes tilbake. Ukentlig oversendelse av avregningsdata 

vil dermed videreføres i overgangsperioden mellom innføringen av NBS og Elhub. Vi 

viser til avsnitt 2.2 hvor vi redegjør for vurderingen knyttet til innføringstidspunkt for 

NBS og hyppighet for oversendelse av avregningsdata. 

Forslaget om å innføre en bestemmelse i § 3-4 om måling av produksjon har mottatt en 

rekke innspill. Mange av høringsinstansene er positive til at avregningsforskriften 

tydeliggjør hvor produksjonen skal måles, ev. beregnes, men ønsker at bestemmelsen i 

avregningsforskriften skal harmoniseres med tilsvarende bestemmelse i forskrift om 

elsertifikater. Dessuten ønsker Statnett en harmonisering med hvordan måling av 

produksjon håndteres iht. ENTSO-Es veileder, samt hvordan produksjon håndteres i 

Sverige og Finland. NVE tar innspillene til følge og endrer bestemmelsen slik at måling 

skal refereres til netto produksjon, jf. kap. 3.8 som behandler denne forskriftsendringen. 

Bestemmelsen § 3-4 om måling av produksjon skal som nevnt tre i kraft den 1. juli 2015. 

Hensikten er å samkjøre denne forskriftsendringen med de forskriftsendringer som gjøres 

i forbindelse med plusskundeordningen, jf. NVE dokument nr. 2-2014. 

Forskriftsendringer i forbindelse med plusskundeordningen vil publiseres i eget 

dokument.  

En annen viktig endring i høringsforslaget er innføring av nettavregningsområder. Dette 

er en ny struktur for målepunktadministrasjon. I dokumentet presiseres det at et 

nettavregningsområde kun kan tilordnes ett elspotområde. Se kap. 3.6. for 

høringsinnspillene og NVEs vurderinger rundt dette. 
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Flere høringsinstanser, også Statnett, har ønsket en ny definisjon av ‘nettselskap’, ev. en 

presisering av plikten til å rapportere måledata. NVE har vurdert dette, men konkluderer 

med at det ikke er hensiktsmessig å endre på definisjonen av nettselskap eller presisere 

pliktsubjektet for rapportering ettersom plikten til å måle og rapportere avregningsdata 

bør ligge på samme aktør. Dette er likevel ikke til hinder for at mindre nettselskap kan 

overlate oppgaver etter forskriften til en tredjepart. Se kap 3.1. for høringsinnspillene og 

NVEs vurderinger rundt dette. 
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1 Innledning 

1.1 Om høringen 
Forslag til endringer i avregningsforskriften knyttet til NBS og Elhub ble sendt på høring 

20. juni 2014. Høringsfristen utløp 1. oktober 2014. Dette dokumentet behandler kun 

endringer knyttet til NBS.  

Høringsdokument 2014-1 med tilhørende høringsuttalelser er publisert på NVEs 

hjemmeside www.nve.no. 

NVE har mottatt 49 høringsuttalelser. I tillegg har NVE hatt møter med Defo og KS 

Bedrift, SORIA og Validér, og Statnett SF for å få ytterligere redegjørelse for enkelte 

uttalelser. Dessuten har NVE mottatt informasjon gjennom e-postkorrespondanse. 

Følgende høringsinstanser har hatt merknader knyttet direkte til NBS:  

 Statnett 

 KS Bedrift 

 Defo 

 Fjordkraft AS 

 Bergen Energi AS 

 NorgesEnergi AS 

 Hafslund Strøm AS 

 Lyse Elnett 

 Hafslund Nett AS 

 Eidsiva Marked AS 

 Troms Kraft Nett AS 

 Fredrikstad Energi AS 

 Lyse Energisalg AS 

 Agder Energi AS 

 Skagerrak Nett AS 

 BKK Nett AS 

 Eidsiva Marked AS 

 TrønderEnergi Nett AS 

 Guldbrandsdal Energi AS 

 SKL Nett AS 

http://www.nve.no/
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 Sognekraft AS 

 Haugaland Kraft AS 

 Istad Kraft AS 

 Etne Elektrisitetslag AS 

 NTE Nett AS 

 Varanger Kraftnett AS 

 E-CO Energi AS 

 Hydro Energi AS 

 Markedskraft AS 

 Eidsiva Nett AS 

 Vokks Nett AS 

Alle høringsuttalelsene er lagt ut på NVEs nettsted www.nve.no. 

1.2 Bakgrunn for forskriftsendringene  
Forskriftsarbeidet følger av de nordiske energiministrenes erklæring og målsetning om å 

utvikle et felles nordisk sluttbrukermarked for elektrisitet og NordREGs forslag om å 

etablere en felles nordisk balanseavregning. De nordiske systemansvarlige nettselskapene 

(TSOene) fulgte NordREGs forslag med å starte NBS-prosjektet i 2010. Den danske 

TSOen Energinet.dk trakk seg ut av prosjektet i 2011, og NBS omfatter nå Finland, 

Norge og Sverige.  

Innføring av NBS innebærer etablering av en avregningssentral, eSett Oy, som skal utføre 

en felles regulerkraftavregning for Finland, Norge og Sverige i stedet for at det 

gjennomføres en regulerkraftavregning for hvert land som i dag. Formålet er blant annet å 

redusere etableringsbarrierer for balanseansvarlige og kraftleverandører som ønsker å 

tilby tjenester i flere land, redusere kostnader for markedsaktørene på sikt og legge til 

rette for et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft1.  

NBS-prosjektgruppe har på bakgrunn av en sammenliknende studie av den svenske, 

finske og norske regulerkraftavregningen, samt innspill fra en referansegruppe, fremmet 

forslag om endringer i dagens modeller for regulerkraftavregning til energimyndighetene 

i de respektive landene. Avregningsmodellen beskrives i utredningsrapporten på 

prosjektgruppens hjemmeside.2 

 

                                                      
1 Det vises til NordREGs rapport nr. 7/2010; Implementation Plan for a Common Nordic Retail Market. Rapporten finnes 

på http://www.nordicenergyregulators.org/ 
2 Nordic Balance Settlement – Common balance & reconciliation settlement (2011). Rapporten er 

tilgjengelig på prosjektgruppens hjemmeside: www.nbs.coop. 

http://www.nve.no/
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Forskriftsendringene i dette dokumentet følger av det ovennevnte. Energimyndighetene i 

Finland og Sverige gjennomfører også nødvendige regelverksendringer for å tilrettelegge 

for deltakelse i en felles nordisk regulerkraftavregning. 

Endringene i avregningsforskriften skal tre i kraft fra den tid NVE bestemmer. NVE 

legger til grunn at NBS innføres for norske aktører fra våren 2016.  

1.3 Innholdet i dette oppsummeringsdokumentet 
Dette dokumentet oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene til forslaget om 

forskriftsendringer som tilrettelegger for innføring av NBS og NVEs kommentarer til 

disse.  

Flere høringsinstanser har fremmet en del generelle merknader til høringsdokumentet. 

Slike generelle merknader behandles i kapittel 2.  

Høringsuttalelser med konkrete merknader til de enkelte bestemmelsene behandles i 

kapittel 3. 

I den grad det ikke uttrykkelig fremgår av dette dokumentet at NVEs forutsetninger eller 

merknader i det opprinnelige høringsforslaget er endret, vil merknadene som framgår av 

høringsdokument 2014-1 bli lagt til grunn ved tolkningen og anvendelsen av forskriften. 

Den endelige forskriftsteksten fremgår av kapittel 5. 

De viktigste punktene i forhold til det forslaget som ble sendt på høring er: 

 Definisjon av «EDIEL» i § 1-3 beholdes 

 Det tas inn en presisering i § 1-5 om nettavregningsområde 

 § 3-4 om måling av produksjon endres fra bruttomåling til nettomåling og 

tilhørende ordlyd justeres 

 § 5-4 om krav til daglig oversendelse av avregningsdata trekkes tilbake og 

ukentlig rapportering videreføres inntil Elhub settes i drift 

 Ordlyden i § 5-7 om avtale om regulerkraftavregning justeres  

2 Generelle merknader 

2.1 Formål, intensjon mv. 
Flertallet av høringsinstansene uttrykker støtte til hovedtrekkene og intensjonene i 

forslaget til forskriftsendringer, og støtter arbeidet for en harmonisering av 

regulerkraftavregningen i de nordiske landene med mål om et felles nordisk 

sluttbrukermarked.  

Forslaget om implementeringstidspunkt for NBS har fått flest innspill i høringsrunden. 

Mange av høringsinstansene er skeptiske til å innføre NBS før Elhub. Dette begrunnes 

blant annet med at en innføring av NBS før Elhub vil medføre kostnader for 

nettselskapene på grunn av behovet for midlertidige systemendringer som ikke vil kunne 
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gjenbrukes når Elhub settes i drift. Denne problemstillingen gjennomgås i kap. 2.2. 

Foruten ovennevnte tema så har forslag om å innføre en bestemmelse om måling av 

brutto produksjon (ny § 3-4) fått mest oppmerksomhet. Dette behandles i kap. 3.8.  

2.2 Innføringstidspunkt for NBS og krav til 
oversendelse av avregningsdata 

 

Mange av høringsinstansene har gitt innspill knyttet til innføringsstidspunkt for NBS og 

hyppighet for oversendelse av avregningsdata. NVE har under oppsummeringen av 

høringsuttalelser hatt møter med DEFO og KS Bedrift, SORIA/Validér og Statnett for å 

innhente ytterligere informasjon om konsekvenser for bransjen av foreslått 

innføringstidspunkt for NBS. Dessuten har NVE hatt samtaler med Hafslund, BKK Nett 

og Nettalliansen om NBS og Elhub. Kostnader i overgangsfasen mellom innføring av 

NBS og Elhub har vært et viktig tema i samtalene.  

2.2.1 Høringsinstansenes innspill 

Mange høringsinstanser er skeptiske til å innføre NBS før Elhub3. Det er særlig 

nettselskapene som har fremmet mer utdypende argumenter for hvorfor NBS bør utsettes. 

Begrunnelsen er at dersom NBS innføres før Elhub vil nettselskapene pålegges en 

utviklingskostnad for å kunne etterleve NBS inntil Elhub settes i drift. En del av 

utviklingskostnaden tjener kun overgangsperioden, og det argumenteres med at kostnaden 

vil være høyere enn det anslaget som anføres i høringsdokumentet og som er basert på 

Norsk Ediel Ekspertgruppes (NEE) kostnadsestimat. Flere høringsinstanser4 påpeker at 

det vil være behov for interne system- og rutineendringer. Dette er kostnader som vil 

komme i tillegg til selve systemutviklingen av meldingene som er beskrevet i NEEs 

estimat. Hvorvidt disse kostnadene kan anses å være vesentlige er, ifølge nettselskapene, i 

stor grad avhengig av hvor ofte avregningsdata skal oversendes. Daglig oversendelse av 

avregningsdata vil, ifølge flere høringsinstanser, medføre behov for økt bemanning og 

systemoppgraderinger, sammenlignet med det nåværende kravet om ukentlig 

oversendelse. Flere av høringsinstansene oppfordrer derfor NVE til å beholde ukentlig 

oversendelse av avregningsdata inntil Elhub er i drift for å redusere byrden og 

merarbeidet for nettselskapene i overgangsfasen.  

Videre argumenterer flere høringsinstanser med at det pågår flere prosjekter i tillegg til 

NBS som krever forberedelser og systemendringer, som for eksempel Elhub og AMS, og 

påpeker at samtlige prosjekter skal utføres med de samme interne IT-ressursene. Mange 

aktører har begrenset med slike ressurser. Dette innebærer at dersom NBS med daglig 

oversendelse av avregningsdata innføres først så vil ressursene omprioriteres og fokuset 

på øvrige prosjekter reduseres. På bakgrunn av dette ønsker flere av nettselskapene å 

utsette NBS til Elhub skal settes i drift. Flere av nettselskapene foreslår samtidig en 

alternativ løsning som innebærer å innføre NBS med ukentlig oversendelse av 

avregningsdata dersom NBS skal innføres før Elhub.  

                                                      
3 Varanger Kraftnett, Istad Kraft, Etne Elektrisitetslag, Haugaland Kraft, Gudbrandsdal Energi, SORIA, BKK Nett, Eidsiva 

Marked, NorgesEnergi, Hafslund Strøm, Sognekraft AS, Hafslund Nett, Fjordkraft, Skagerak Nett, DEFO/KS Bedrift 

Energi, SKL Nett, Trønder Energi Nett, Eidsiva Nett, Energi Norge. 
4 DEFO/KS Bedrift, Trønder Energi Nett, Eidsiva Nett 
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Statnett har overfor NVE anbefalt at NBS innføres før Elhub fordi NBS kan representere 

en test av om nettavregningsområder er riktig innført før Elhub settes i drift. 

Styringsgruppen for Elhub har anbefalt5 Statnett å innføre Elhub trinnvis for å redusere 

prosjektrisikoen, og innføring av NBS kan representere et slikt trinn. Innføring av NBS 

før Elhub kan dermed, ifølge Statnett, bidra til å redusere risikoen i Elhub-prosjektet 

vesentlig. Ved å innføre NBS før Elhub, vil overgangen til nettavregningsområder med 

tilhørende opprydning i dataunderlag og tilpasning blant aktørene være gjennomført i det 

Elhub settes i drift. En vil da også ha dataunderlag fra NBS som kan brukes til 

verifisering i Elhub. I følge Statnett vil aktørene komme tidligere i gang med store 

endringer som uansett skal innføres og de vil tidligere få erfaring med noen av disse 

endringene (nettavregningsområder, xml og NBS), et arbeid som vil være viktig for 

gjennomføringen av både NBS og Elhub. En annen fordel med å innføre NBS før Elhub 

er, ifølge Statnett, at en da vil ha mulighet til å fortsette med innrapportering direkte fra 

nettselskapene til NBS dersom Elhub skulle ha oppstartsproblemer. Statnett viser for 

øvrig til Energinet.dk sine utfordringer med datahub som følge av at datakvaliteten og 

datasikkerheten ikke var tilstrekkelig god før datahuben ble innført.  

Statnett har redegjort for sine kostnader som vil påløpe når NBS innføres. Kostnaden 

følger av avtalene prosjektgruppen har utarbeidet og angår driften av felles 

avregningssentral eSett Oy. Totalt blir de månedlige kostnadene for Statnett på om lag 2 

millioner kroner jf. høringsdokumentet side 79. Det er ingen endringer i disse 

kostnadsanslagene siden NVE vurderte når NBS skulle innføres i forbindelse med 

utarbeidelsen av høringsdokumentet. Disse kostnadene vil løpe uavhengig av 

implementeringstidspunkt for innføring av NBS, siden de er knyttet opp til allerede 

inngåtte kontrakter og avtaler. Dersom NBS ikke innføres etter foreslått tidspunkt jf. 

høringsdokumentet, så vil dette medføre merkostnader for Statnett, hovedsakelig knyttet 

til en forlenget IT-kontrakt og kostnader knyttet til parallelldrift med dagens 

avregningssystem. Kostnadene for disse to punktene vil ifølge Statnett være i 

størrelsesorden 700 000-800 000 kr. per måned dersom innføring av NBS i Norge 

utsettes.  

2.2.2 NVEs kommentarer 

I vår vurdering av tidspunktet for implementering av NBS er det foretatt en avveining 

mellom nettselskapenes merkostnader ved innføring av NBS før Elhub på den ene siden 

og Statnetts merkostnader knyttet til utsettelse av NBS på den andre, samt Statnetts 

risikovurdering av de to prosjektene (NBS og Elhub). I vurderingen har også spørsmålet 

om rapporteringshyppighet vært viktig, siden dette er nært knyttet til nettselskapenes 

utviklingskostnader for overgangsperioden. 

Velfungerende nettavregningsområder (MGA) er viktig for Elhub. Innføring av MGAer 

ble foreslått etablert for å legge til rette for en mer effektiv avregning, samt en mer 

effektiv målepunktadministrasjon i Elhub, jf. høringsdokumentet side 11. For å kunne 

sikre at MGAene fungerer etter hensikten før Elhub settes i drift, bør inndelingen i MGA-

strukturen innføres samtidig med NBS, og NBS innføres før Elhub. Fordelen med å 

innføre prosjektene i denne rekkefølgen er at Statnett vil kunne ha muligheten for å teste 

Elhubens beregninger av avregningsdata mot nettselskapenes oversendelser av 

avregningsdata til NBS. Dessuten er det viktig at samtlige nettselskap forbereder og 

                                                      
5 Statnetts MEMO av 4. april 2014 (dokument 201306750-6). 
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tilpasser sine systemer og rutiner for å håndtere målepunkter og måleverdier før Elhub 

innføres. NVE ønsker å påpeke viktigheten av god datakvalitet og fordelen med å ha 

muligheten for direkte rapportering til NBS dersom det skulle oppstå oppstartsproblemer 

med Elhub. En utsettelse av NBS-prosjektet vil kunne forsinke dette arbeidet, og dermed 

øke risikoen for en forsinkelse av Elhub-prosjektet.  

NVE har vurdert alternative tidspunkter for innføring av NBS. Å innføre NBS samtidig 

med Elhub vil øke prosjektrisikoen ved idriftsettelse av både Elhub og NBS i betydelig 

grad, jf. diskusjon over om behov for en trinnvis implementering. Dersom NBS skulle 

innføres etter Elhub, må det ifølge Statnett gjennomføres et mer omfattende arbeid for 

både Elhub, balanseavregningen og bransjen som kun vil nyttiggjøres inntil NBS 

innføres. Kravspesifikasjonen til Elhub ville måtte endres, blant annet som følge av at 

foreliggende spesifikasjon for Elhub er basert på MGA og ikke dagens løsning med 

komponentkoder. Komponentkoder er foreslått opphevet i høringsdokumentet. Videre 

ville ikke aktørene i markedet ha fått gjennomført rutineendringer og tilpasninger av sine 

systemer til NBS, noe som vurderes å være viktig for en vellykket implementering av 

Elhub. Dermed er en slik løsning, etter NVEs vurdering, lite hensiktsmessig.  

NVE mener det er viktig å vektlegge risikoreduserende tiltak for å sikre en 

tilfredsstillende gjennomføring av både NBS og Elhub, og vurderer at en trinnvis 

implementering av disse to prosjektene vil øke sannsynligheten for en vellykket 

gjennomføring av begge prosjektene. På bakgrunn av dette vurderer NVE at det er mest 

hensiktsmessig å innføre NBS før Elhub. Når NBS innføres vil nettselskap ikke lenger 

pålegges å oversende avregningsdata til den enkelte balanseansvarlige iht. § 5-4. 

Avregningsansvarlig vil derimot pålegges et krav om å tilgjengeliggjøre nettselskapets 

oversendte avregningsdata for den enkelte balanseansvarlige.  

Forslaget om implementering av NBS før Elhub vil medføre en kostnad for 

nettselskapene. Kostnaden knytter seg til utvikling av meldinger som skal benyttes for å 

håndtere avregningsdata i forbindelse med NBS. Siden Elhuben skal overta håndteringen 

av avregningsdata, så vil ikke disse meldingene lenger benyttes etter innføring av Elhub. 

Nettselskapene får dermed en kostnad knyttet til tre meldinger som bare kan brukes i 

perioden frem til Elhub er i drift. NVE vil understreke at kostnader forbundet med 

tilpasning til nettavregningsområder er kostnader som uansett vil påløpe for 

nettselskapene. Det dreier seg blant annet om tilpasning av systemer og rutiner for å 

håndtere målepunkter og måleverdier innenfor nettavregningsområder. Dette arbeidet er 

en forutsetning for begge prosjektene, både NBS og Elhub.  

NVE ser at et krav om daglig oversendelse av avregningsdata vil kunne medføre et behov 

for økt bemanning (også helgebemanning) og for noen selskaper systemoppgraderinger 

for å håndtere den økte datamengden. Denne ulempen må ses opp mot fordelen ved å få 

inn bedre informasjonsunderlag i avregningen i overgangsperioden før Elhub settes i 

drift. Bakgrunnen for forslaget om daglig rapportering i overgangsperioden var å innføre 

harmoniserte rutiner rundt balanseavregningen i Norden ved etableringen av NBS. 

Imidlertid vil ikke de økonomiske oppgjørene påvirkes dersom en fortsetter med ukentlig 

rapportering fram til Elhub settes i drift. Konsekvensen vil være at en ikke får 

harmoniserte rutiner med Sverige og Finland, men dette vil komme på plass når Elhub 

settes i drift. NVE har gjennom dialog med bransjen fått en forståelse for at en 

videreføring av ukentlig oversendelse av avregningsdata vil redusere nettselskapenes  
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kostnader ved å innføre NBS før Elhub. Med bakgrunn i høringsuttalelser og dialog med 

bransjen vurderer NVE at forslaget om økt rapporteringshyppighet i § 5-4 ikke bør 

opprettholdes ettersom nettselskapenes kostnader ved å etterleve forslaget kan synes å bli 

større enn gevinsten. NVE tar derfor høringsinstansenes innspill til følge og vil ikke 

pålegge nettselskapene å oversende avregningsdata for hver kalenderdag. Det vil si at 

gjeldende krav til ukentlig oversendelse av avregningsdata videreføres. Dette vil også 

løse utfordringen knyttet til saldooppgjøret og vil gi like tidsfrister for datautveksling.  

Se for øvrig kap. 3.10 Endelig forskriftstekst § 5-4 Nettselskapets oversendelse av 

avregningsdata og informasjon om forbruk for gjennomgang av hyppighet for 

oversendelse av avregningsdata.  

 

3 Oppsummering av 
høringsuttalelser og NVEs 
kommentarer 

3.1 Definisjoner i § 1-3 

3.1.1 Høringsinstansenes innspill 

Flere aktører6 mener at gjeldende definisjon av nettselskap og overføringsnett skaper 

utfordringer og bør derfor tydeliggjøres. 

Hydro viser til at definisjonen av nettselskap omfatter ethvert selskap som eier nettanlegg 

og er omsetningskonsesjonær, og ber NVE vurdere om det er hensiktsmessig at de nye 

kravene gis et så vidt anvendelsesområde som den generelle definisjonen tilsier.  

Eidsiva Vannkraft anbefaler at NVE etablerer en definisjon av «overføringsnett» i 

forskriften for å sikre produsenter likebehandling i balanseavregningen uavhengig av 

hvilket nettnivå produksjonsanlegget befinner seg. Eidsiva Vannkraft viser til at selskapet 

må opptre som et nettselskap for sine produksjonsanlegg som er tilknyttet sentralnett, 

men ikke for produksjonsanlegg som er tilknyttet regional- eller distribusjonsnettet. 

E-CO Energi ønsker at definisjonen av nettselskap klargjør at produksjonsnett og 

industrinett uten fremmedleveranser unntas fra nettselskapsrollen eller at det gis åpning i 

forskriften for unntak fra rapporteringsplikten i § 4-7.  

Statnett ber NVE om å tydeliggjøre definisjonen av «nettselskap» og «overføringsnett» 

for å legge til rette for en mer effektiv målepunktadministrasjon. I følge Statnett er det 

mange omsetningskonsesjonærer som eier nett som ikke anser seg som nettselskap, dette 

kan gjelde for eksempel mindre industri og små kraftprodusenter. Mange av disse er, i 

følge Statnett, usikre på i hvilken grad nettet de eier er å anse som overføringsnett. 

Statnett anbefaler derfor at NVE definerer «overføringsnett» i forskriften da dette vil 

forenkle arbeidet med å utforme nettavregningsområder.  

                                                      
6 Statnett, Hydro, E-CO Energi og Eidsiva Vannkraft 
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3.1.2 NVEs kommentarer 

Etter gjeldende definisjon er et nettselskap en omsetningskonsesjonær som eier 

overføringsnett eller har ansvar for nettjenester. Denne definisjonen brukes også i 

forskrift om nettvirksomhet og tariffer7. Selskap som faller inn under denne definisjonen 

må overholde bestemmelser knyttet til blant annet måling og avregning. NVE ser 

utfordringen med at mange små aktører eller aktører med lite overføringsnett knyttet til 

for eksempel produksjon eller forbruk, kan bli definert som nettselskap. Utfordringen 

knytter seg blant annet til at de kan mangle kompetanse og/eller ikke kjenner sine plikter 

etter energiloven med tilhørende forskrifter.  

Definisjon av nettselskap er nært knyttet til inndeling av nettavregningsområder, og i 

utgangspunktet skal det etableres egne nettavregningsområder for alle nettselskap. 

Oveføringsnett som eies eller drives av virksomhet som ikke er konsesjonspliktig i 

henhold til energilovforskriften § 4-2 annet ledd (annet punktum) jf. fjerde ledd, 

innlemmes i nettavregningsområdet til det tilknyttede nettselskapet. 

NVE har vurdert å spesifisere pliktsubjektet for rapportering for å tydeliggjøre hvor 

plikten skal ligge, og for å forenkle Statnetts arbeid med inndeling i 

nettavregningsområder og senere målepunktsadministrasjon. NVE anser det imidlertid 

ikke hensiktsmessig å utforme en regel om rapporteringsplikt som kan medføre at ansvar 

for å måle, og å rapportere, blir liggende hos to ulike pliktsubjekter. NVE mener at 

ansvaret for å rapportere måleverdier og avregningsdata, må tillegges det samme 

pliktsubjektet som er ansvarlig for måling og avregning, dvs. nettselskapet. Fraviker man 

dette prinsippet kan det skape inkonsistens i regelverket som nødvendiggjør ytterligere 

regulering av forholdet mellom «rapporteringspliktig konsesjonær» og «nettselskap». 

Dette vil virke kompliserende samtidig som en legger til rette for at vi på sikt kan få flere 

nettselskap i kraftmarkedet som ikke er rapporteringspliktige, men som ellers har alle 

andre plikter som nettselskap. 

NVE har vurdert Statnetts innspill om å presisere hva som menes med «overføringsnett». 

Etter NVEs vurdering kan det være problematisk å spesifisere «overføringsnett» i denne 

sammenhengen fordi det vil ha innvirkning på flere vilkår og plikter, ikke bare 

rapporteringsplikten. Imidlertid vil NVE påpeke at dersom et selskap mener det ikke bør 

defineres som nettselskap, kan det be om ny vurdering av konsesjonsplikten, jf. 

energilovforskriften § 4-2 femte ledd.  

NVE vil videre understreke at forskriften ikke er til hinder for at nettselskap som ønsker 

det, kan overlate oppgaver til en tredjepart, jf. avregningsforskriften § 8-4. For eksempel 

kan det være hensiktsmessig at nettselskap med lite overføringsnett overlater oppgaven 

med å oversende avregningsdata til det nettselskapet som har områdekonsesjon. Dette vil 

kunne bidra til at avregningsansvarlig får mer profesjonelle aktører å forholde seg til. 

NVE ønsker å understreke at ansvaret som følger av regelverket ikke endres selv om 

oppgaver bortsettes. 

Se kommentarer til etablering av nettavregningsområder i kap. 3.6.3. 

                                                      
7 FOR-1999-03-11-302 Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer.  
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3.2 Definisjon i § 1-3 Avregningsdata for 
regulerkraftbalanse  

3.2.1 Høringsdokumentets forslag 

Avregningsdata for regulerkraftbalanse: sum per time av den enkelte balanseansvarliges 

timemålte verdier addert med den enkelte balanseansvarliges volumandel av den justerte 

innmatingsprofil per time. Verdier for innmating og uttak per nettavregningsområde 

fordelt på:  

1. sum per time av timemålte verdier for innmating for det enkelte produksjonsanlegg 

 

2. sum per time av timemålte verdier for uttak for hver balanseansvarlig fordelt på den 

enkelte kraftleverandør 

 

3. volumandel av den justerte innmatingsprofil per time for hver balanseansvarlig 

fordelt på den enkelte kraftleverandør 

 

4. estimert nettap per time for nettselskapets balanseansvarlige eventuelt anført på 

kraftleverandør 

 

 

5. det totale uttaket til og innmatingen per time fra tilgrensede nettavregningsområder. 

 

3.2.2 Høringsinstansenes innspill 

Eidsiva Vannkraft ønsker at kraftprodusentenes eget forbruk og nettap per 

produksjonsanlegg skal rapporteres til balanseavregningen, og anbefaler derfor å 

forskriftsfeste dette enten i definisjonen eller i ny bestemmelse § 3-4 om måling av 

produksjon. Begrunnelsen er å pålegge samtlige nettselskap en lik praktisering av 

hvordan avregningsdata skal rapporteres til balanseavregningen. Dessuten vil en slik regel 

gjøre det mulig for registeransvarlig å benytte det samme grunnlaget av avregningsdata til 

å utstede både elsertifikater og opprinnelsesgarantier.  

Eidsiva Nett ber om at det spesifiseres hvilke indikatorer som avregningsansvarlig skal 

benytte for å identifisere forslagets punkt 1-5 siden komponentkoder skal fases ut. 

Energi Norge og Hafslund ber NVE om å tydeliggjøre definisjonens punkt 4. 

3.2.3 NVEs kommentarer 

Bakgrunnen for å endre definisjonen av avregningsdata var å bringe ordlyden i forskriften 

nærmere etablert praksis. I tillegg blir ordlyden justert for å reflektere innføringen av 

nettavregningsområder. Dessuten blir ansvaret for utveksling av kraft mellom tilgrensede 

kraftnett i gjeldende § 5-3 inkludert i definisjonen, siden § 5-3 foreslås opphevet når 

Elhub settes i drift. NVE ser ikke behov for å spesifisere definisjonen av avregningsdata 

ytterligere. Når det gjelder rapportering av kraftprodusentenes eget forbruk og nettap per 

produksjonsanlegg viser vi til endringer i § 3-4 om måling og produksjon, hvor dette blir 
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hensyntatt. Dette bidrar også til en harmonisering ift. forskrift om elsertifikater og 

forskrift om opprinnelsesgarantier. 

Når det gjelder problemstillingen rundt komponentkoder, vil NVE understreke at  

komponentkoder fortsatt kan bli benyttet som et supplement i informasjonsutvekslingen 

dersom det er behov for det. NVE legger til grunn at avregningsansvarlig vil veilede 

nettselskapene med indikatorer i forbindelse med ny elektronisk informasjonsutveksling i 

sammenheng med endret definisjon av avregningsdata.  

Nettselskapets nettap kan ev. anføres på kraftleverandør siden et nettselskap kan velge å 

sette bort oppgaven med å håndtere nettap til en kraftleverandør. Kraftleverandøren kan 

selv inngå en egen balanseavtale med avregningsansvarlig, eller sette bort oppgaven med 

å håndtere balanseansvaret til en tredjepart som har inngått en balanseavtale med 

avregningsansvarlig. 

På bakgrunn av dette er det etter NVEs vurdering ikke behov for å endre på foreslått 

definisjon av avregningsdata. 

 

3.3 Definisjoner i § 1-3 EDIEL, Komponentkode, 
CONTRL, MSCONS, PRODAT og UTILTS  

3.3.1 Høringsdokumentets forslag 

Det ble foreslått å oppheve definisjonene Ediel, Komponentkode, CONTRL, MSCONS, 

PRODAT og UTILS i § 1-3.  

3.3.2 Høringsinstansenes innspill 

Flere høringsinstanser8 har kommentert at det kan være behov for å beholde definisjonen 

av «Ediel» siden begrepet fortsatt vil bli benyttet i forskriften. 

I forbindelse med fjerning av komponentkoden mener Hafslund Strøm at det må legges til 

rette for at kraftleverandører og balanseansvarlige får informasjon om hvilket 

nettavregningsområde et målepunkt tilhører. 

Enkelte høringsinstanser har kommentert at det kan være behov for å benytte 

komponentkoder i den fremtidige elektroniske informasjonsutvekslingen. 

Ellers er det ikke fremkommet innvendinger mot å oppheve definisjoner av formater og 

protokoller knyttet til elektronisk informasjonsutveksling.  

3.3.3 NVEs kommentarer 

Definisjonen «Ediel» ble ved en feiltakelse strøket i høringsdokumentet slik at det ble 

oppfattet som om NVE foreslo å oppheve denne definisjonen. Dette var utilsiktet, og 

definisjonen «Ediel» videreføres i avregningsforskriften.  

Bransjen kan benytte elementet komponentkode i informasjonsutvekslingen dersom det er 

ønskelig. Når nye bestemmelser knyttet til Elhub trer i kraft, vil avregningsforskriften 

ikke ha bestemmelser som benytter begrepet «komponentkode». Bruk av komponentkode 

                                                      
8 Fjordkraft, Skagerak Nett, Energi Norge 
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vil derfor ikke være regulert av NVE. NVE legger derimot til grunn at informasjon om 

nettavregningsområder vil være tilgjengelig i Elhub i forbindelse med elektronisk 

informasjonsutveksling. Definisjonen av komponentkode vil derfor bli opphevet som 

foreslått.   

Definisjonene CONTRL, Komponentkode, MSCONS, PRODAT og UTILTS blir 

opphevet, mens definisjonen «Ediel» videreføres. 

 

3.4 Definisjon i § 1-3 Nettavregningsområde 

3.4.1 Høringsdokumentets forslag 

Nettavregningsområde: Et område fastsatt av avregningsansvarlig hvor uttak, 

innmating og utveksling av kraft med tilgrensede nettavregningsområder kan måles. 

3.4.2 Høringsinstansenes innspill 

Fjordkraft ønsker at definisjonen skal inneholde en setning om at et 

nettavregningsområde til enhver tid kan kun tilordnes et elspotområde. 

3.4.3 NVEs kommentarer 

NVE er enig i at det bør presiseres at et nettavregningsområde til enhver tid kun kan 

tilordnes et elspotområde. Etter NVEs vurdering er det mer hensiktsmessig å ta inn en slik 

presisering i § 1-5 om nettavregningsområde. Definisjonen av nettavregningsområde 

vedtas som foreslått. 

 

3.5 Endring § 1-4. Elektronisk 
informasjonsutveksling 

3.5.1 Høringsdokumentets forslag 

§ 1-4. Elektronisk informasjonsutveksling 

a. Meldingsformat 

 Meldinger etter denne forskrift skal oversendes i henhold til Ediel. 

b. Utvekslingsprotokoll 

Ediel-meldinger etter denne forskrift skal kunne sendes og mottas på SMTP- 

med utvekslingsprotokoll godkjent av Systemstøtten for Ediel. I tillegg kan andre 

protokoller avtales Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak om 

utvekslingsprotokoll for å sende og motta Ediel-meldinger etter denne forskrift. 

b. Kvitteringsmeldinger 

Kvitteringsmeldingen CONTRL skal kunne sendes og mottas. Det skal alltid 

sendes negativ CONTRL ved feil i EDIFACT syntaks. Det skal ikke sendes 

kvitteringsmelding på mottak av en kvitteringsmelding. På forespørsel skal 
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kvitteringsmelding sendes på mottatte Ediel-meldinger. Kvitteringsmeldinger skal 

sendes innen én virkedag. 

c. Systemstøtten for Ediels godkjennelse 

Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediel for å kunne utveksle 

Ediel-meldinger etter denne forskrift. Det kan i godkjennelsen settes vilkår om 

bruk av bestemte utvekslingsprotokoller for å sende og motta Ediel-meldinger.  

d. Systemstøtten for Ediels adresseregister 

Det kreves registrering med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten 

for Ediels adresseregister for å kunne utveksle Ediel-meldinger etter denne 

forskrift.  

Vesentlige endringer i Ediel skal forelegges Norges vassdrags- og 

energidirektorat i god tid før implementering. Norges vassdrags- og 

energidirektorat kan fatte vedtak om endring av Ediel. 

3.5.2 Høringsinstansenes innspill 

Høringsinstansene er generelt positive til at formater og protokoller knyttet til elektronisk 

informasjonsutveksling ikke lenger skal detaljreguleres. 

Flere høringsinstanser9 har uttrykt et ønske om at bransjen får en større rolle i arbeidet 

med å utvikle Ediel-standard og at dette bør tydeliggjøres i forskriften. Energi Norge 

ønsker at bransjen får utkast til retningslinjer til gjennomsyn med en rimelig frist for å 

komme med innspill før endelige retningslinjer utformes og fremmes for NVE for 

godkjenning. Fjordkraft etterlyser en bestemmelse om hvem som vedtar og vedlikeholder 

standarden. Statnett foreslår en tydeliggjøring av at Systemstøtten for Ediel også er 

tiltenkt ansvaret for å vedta nye formater i samråd med bransjen, samt forestå vedlikehold 

og veiledning. 

3.5.3 NVEs kommentarer 

NVE mener det er viktig at bransjen bidrar aktivt i arbeidet med å utvikle en Ediel-

standard som bransjen skal benytte i informasjonsutvekslingen. NVE legger til grunn at 

Statnett utvikler Ediel-standarden i samråd med bransjen. Det har i lang tid eksistert et 

samarbeid mellom Statnett og bransjen om Ediel gjennom Systemstøtten for Ediel og 

Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) som er bredt sammensatt av bransjerepresentanter. 

NVE legger til grunn at nevnte samarbeid skal fortsette og vurderer derfor at det ikke er 

behov for å forskriftsfeste at utviklingen skal skje i samråd med bransjen. NVE har 

vedtaksmyndighet for Ediel og bransjen har anledning til å bringe inn saker og ev. 

uenigheter til NVE dersom det er behov.  

Endringene i § 1-4 om elektronisk informasjonsutveksling fastsettes som foreslått i 

høringsdokumentet.  

 

                                                      
9 Hafslund Nett, Fjordkraft, EnergiNorge, Lyse Energisalg 
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3.6 Ny § 1-5 Nettavregningsområde 

3.6.1 Høringsdokumentets forslag 

§ 1-5. Nettavregningsområde  

Avregningsansvarlig skal etablere og oppdatere nettavregningsområder i samråd 

med systemansvarlig og nettselskap i forbindelse med regulerkraftavregning. 

3.6.2 Høringsinstansenes innspill 

Flere av høringsinstansene er opptatt av at nettavregningsområder etableres på en slik 

måte at de er robuste med tanke på mulig endret elspotområdeinndeling i fremtiden. 

Fjordkraft har i forbindelse med både definisjonen av nettavregningsområde i § 1-3 og 

bestemmelsen i § 1-5, fremmet et forslag om å fastslå at ett nettavregningsområde til 

enhver tid kun skal tilhøre ett elspotområde. 

Flere av høringsinstansene10 anfører at det må legges til rette for at kraftleverandører og 

balanseansvarlige får informasjon om hvilket nettavregningsområde et målepunkt 

tilhører. 

I forbindelse med etableringen av nettavregningsområder mener Statnett at definisjonen 

av nettselskap bør tydeliggjøres, ev. at begrepet overføringsnett bør defineres slik at det 

kommer klart frem hvilke omsetningskonsesjonærer som anses å være et nettselskap. 

Hensikten er å fastslå hvilke konsesjonærer som skal ha ansvar for å etterleve plikter som 

følger av forskriften. I følge Statnett er dette viktig siden et nettavregningsområde bare 

kan ha ett ansvarlig nettselskap. Statnett mener at dersom definisjonen nettselskap ikke 

tydeliggjøres, så kan det påvirke hvor effektivt Elhub kan administrere målepunkter. 

Statnett mener dette også vil påvirke hvor effektivt Statnett kan etablere 

nettavregningsområder. 

3.6.3 NVEs kommentarer 

Fjordkrafts innspill er i tråd med hensikten til nettavregningsområder. NVE tar innspillet 

til følge, og vurderer at det er hensiktsmessig å foreta denne endringen i bestemmelsen § 

1-5. 

Når det gjelder informasjon om hvilket nettavregningsområde et målepunkt tilhører 

legger NVE til grunn at avregningsansvarlig vil veilede nettselskapene i forbindelse med 

ny elektronisk informasjonsutveksling, jf. NVEs kommentarer i 3.2.3 som omhandler 

definisjonen av avregningsdata. 

Inndeling av nettavregningsområder er nært knyttet til definisjonen nettselskap og 

begrepet «overføringsnett». Det vises til kap. 3.1 for NVEs vurderinger rundt dette. 

Statnett må i arbeidet med inndeling i nettavregningsområder bringe på det rene hvilke 

omsetningskonsesjonærer med nett som ikke overholder regelverket per i dag og ikke 

selv rapporterer avregningsdata, slik at det kan iverksettes tiltak som sørger for korrekt 

etterlevelse av regelverket.  

                                                      
10 Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Hafslund Nett, Energi Norge, Trønder Energi Nett 
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I følge bestemmelsen i § 1-5 som ble foreslått i høringsdokumentet skulle Statnett 

etablere nettavregningsområder i samråd med systemansvarlig og nettselskap. NVE 

ønsker å presisere at det er Statnett som avregningsansvarlig som er ansvarlig for 

opprettelsen av nettavregningsområder. Ordlyden i forskriftsteksten justeres derfor til at 

avregningsansvarlig skal konsultere systemansvarlig og nettselskaper som bidrar med 

nødvendige opplysninger. NVE oppfordrer partene til å samarbeide om å etablere en 

hensiktsmessig inndeling av nettavregningsområder.  

NVE vil påpeke at nettselskapene plikter å bidra med nødvendige opplysninger til 

avregningsansvarlig sitt arbeid med å etablere nettavregningsområder. Dette slik at 

nettavregningsområdene kan implementeres i forbindelse med innføring av NBS.  

3.6.4 Endelig forskriftstekst 

§ 1-5. Nettavregningsområde  

Avregningsansvarlig skal etablere og oppdatere nettavregningsområder i 

forbindelse med regulerkraftavregning. I arbeidet med å etablere nettavregningsområder 

skal avregningsansvarlig konsultere systemansvarlig og nettselskaper som bidrar med 

nødvendige opplysninger.  

Et nettavregningsområde skal til enhver tid kun tilordnes ett elspotområde. 

 

3.7 Oppheving av §§ 2-9, 3-11, 5-9, og 6-8 om 
elektronisk informasjonsutveksling   

3.7.1 Høringsdokumentets forslag 

Bestemmelsene i §§ 2-9, 3-11, 5-9 og 6-8 ble foreslått opphevet. 

3.7.2 Høringsinstansenes innspill 

Høringsinstansene er generelt positive til forslaget om at elektronisk 

informasjonsutveksling ikke lenger skal detaljreguleres i forskriften.  

3.7.3 NVEs kommentarer 

Bestemmelsene §§ 2-9, 3-11, 5-9, og 6-8 om elektronisk informasjonsutveksling blir 

opphevet som foreslått. NVE viser for øvrig til endret § 1-4 om elektronisk 

informasjonsutveksling, jf. kap. 3.5. ovenfor. 

Gjeldene bestemmelse § 5-9 om elektronisk informasjonsutveksling blir opphevet, og ny 

bestemmelse om avregningsansvarlig sin adgang til å bortsette oppgaver blir ny § 5-9, ref. 

kap. 3.12.    

 

3.8 Ny § 3-4 Måling av produksjon   

3.8.1 Høringsdokumentets forslag 

§ 3-4. Måling av brutto produksjon 
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 For nye produksjonsanlegg eller ved utskifting av måler på eksisterende 

produksjonsanlegg, skal måling etableres for brutto produksjon. Med brutto produksjon 

menes produksjon målt på generatorklemme eller tilsvarende.  

 Dersom måling er etablert et annet sted, skal forbruk mellom målepunkt og 

generatorklemme korrigeres. Det skal beregnes en korreksjonsfaktor utarbeidet av en 

uavhengig tredjepart. Dersom en slik beregning ikke foreligger, kan det benyttes en 

korreksjonsfaktor på 1.5 prosent. 

3.8.2 Høringsinstansenes innspill 

Høringsinstansene er generelt positive til at avregningsforskriften tydeliggjør hvordan 

kraftproduksjon skal måles, men mange av høringsinstansene ønsker at bestemmelsen 

skal harmoniseres med tilsvarende bestemmelser for utstedelse av elsertifikater. Det vil si 

måling som refereres til nettoproduksjon.  

Enkelte høringsinstanser mener det er ressurskrevende at korreksjonsfaktoren må 

utarbeides av en uavhengig tredjepart og foreslår at korreksjonsfaktoren kan utarbeides av 

kraftverkseier og nettselskap i fellesskap.   

Enkelte høringsinstanser viser til kontrollforskriften § 17-1 og mener at forslaget 

innebærer at produksjonsanleggets kostnader for nettap vil påføres forbrukskunder.   

Statnett er positiv til at regelverket tydeliggjøres, men foreslår at produksjonen måles 

netto i et kraftverk, i stedet for brutto som foreslått i høringsdokumentet. Dette vil gjøre at 

avregningsforskriften harmoniseres med forskrift om elsertifikater når det gjelder måling 

av produksjon. Videre begrunner Statnett forslaget sitt med at måling av netto produksjon 

er mer i tråd med retningslinjer for måling av produksjon gitt av ENTSO-E. I tillegg har 

fremveksten av et stort antall mikro- og minikraftverk også synliggjort utfordringer med 

måling på generatorklemme. Statnett anser det derfor som hensiktsmessig å måle på 

kraftverksvegg eller ved tilknytningspunkt for disse kraftverkene. I tillegg vil måling av 

nettoproduksjon være mer sammenfallende med hvordan måling håndteres i Sverige og 

Finland, og dermed mer i tråd med den generelle målsetningen om å harmonisere 

nasjonale reguleringer i forbindelse med NBS. 

3.8.3 NVEs kommentarer 

I brev fra NVE til Statnett fra 1998 bes Statnett om å iverksette bruttoavregning i 

regulerkraftmarkedet. Brevet spesifiserer ikke hvor en måler skal etableres i et kraftverk, 

eller om måling av produksjon skal korrigeres med en faktor slik at måledata skal 

refereres til et gitt punkt i kraftverket. Statnett har orientert NVE om at selskap som har 

henvendt seg til avregningsansvarlig for bistand om måling av produksjon, har blitt 

anbefalt måling på generatorklemme. Dette for å utelate tvil om hva som menes med 

bruttotall for produksjon. Ønske om en tydeliggjøring var bakgrunnen for NVEs forslag 

om måling av produksjon referert til generatorklemme. Hensikten var å legge et grunnlag 

for lik praktisering av måling av produksjon i bransjen. Tilsvarende oppnås også ved å 

innføre bestemmelse om måling av nettoproduksjon. Sistnevnte foretrekkes av de fleste 

høringsinstansene.  

NVE tar høringsinstansenes innspill til følge og gjør endringer i forslaget ved å fastsette 

at måling etableres for netto produksjon. Dette vil imøtekomme bransjens ønsker, samt ta 
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hensyn til ENTSO-E sin veiledning om hvordan produksjon skal måles og rapporteres. 

Dessuten vil endringen harmonisere mer med hvordan måling av produksjon håndteres i 

Sverige og Finland, samt at bestemmelsen blir mer i samsvar med kravet til måling av 

produksjon i forskrift om elsertifikater.  

Begrepet nettoproduksjon er nærmere spesifisert i forskriftsteksten nedenfor under kap. 

3.8.4, jf. § 3-4 tredje ledd. NVE ønsker å presisere at øvrig forbruk ikke kan trekkes fra. 

Dette skal måles (ev. beregnes) og rapporteres separat. NVE understreker at kostnader 

ved produksjonsrelaterte nettanlegg fortsatt skal dekkes av produsenten, jf. 

kontrollforskriften § 17-1.   

Det gis anledning til å trekke fra 2 % dersom målingen er basert på generatorklemme og 

en korreksjonsfaktor ikke er tilgjengelig, dette samsvarer med elsertifikatforskriften. I 

elsertifikatforskriften er det krav til å benytte en ‘uavhengig tredjepart’ for å utarbeide en 

korreksjonsfaktor. I denne forskriften vurderer NVE at det er tilstrekkelig at 

kraftverkseier og nettselskap kan utarbeide denne korreksjonsfaktoren i felleskap, og at 

det dermed ikke er krav om en vurdering fra uavhengig tredjepart. Korreksjonsfaktoren 

skal reflektere faktisk forbruk og nettap.  

En måler skal i nye produksjonsanlegg eller ved utskifting av måler i gamle anlegg 

plasseres i det punktet som måler nettoproduksjon. Ved utskifting av deler av en måler så 

må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om måleren skal etableres på det punktet som 

tilsvarer netto produksjon. Dersom etablering av måler  på det stedet som tilsvarer 

nettoproduksjon medfører en urimelig kostnad, kan måleren plasseres på et annet sted gitt 

at målingene korrigeres slik at de refererer til nettoproduksjon. Tvilstilfeller avgjøres av 

NVE. 

3.8.4 Endelig forskriftstekst 

§ 3-4. Måling av produksjon 

For nye produksjonsanlegg eller ved utskifting av måler på eksisterende 

produksjonsanlegg, skal måling etableres for netto produksjon. 

Dersom etablering av nettomåling etter første ledd medfører en urimelig høy 

kostnad, kan måling etableres et annet sted.  

Med netto produksjon etter første ledd menes brutto produksjon i et kraftverk, 

referert til generatorklemme, minus forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med 

produksjon av elektrisk energi, tap i hovedtransformatoren relatert til produksjonen i 

kraftverket og energi fra eventuell hjelpegenerator. 

Dersom innrapporterte måledata baserer seg på måling etablert på 

generatorklemme, skal det trekkes i fra 2%, eller korrigeres med en korreksjonsfaktor. 

Dersom innrapporterte måledata baserer seg på måling etablert på et annet sted i 

kraftverket, skal det korrigeres med en korreksjonsfaktor.  

Korreksjonsfaktor kan utarbeides av kraftverkseier og nettselskap i fellesskap.  

Korreksjonsfaktoren skal reflektere det faktiske forbruket og nettapet.   
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3.9 Endring av § 5-2 Betalingsforpliktelser og 
tilgodehavender i regulerkraftmarkedet   

3.9.1 Høringsdokumentets forslag 

§ 5-2. Betalingsforpliktelser og tilgodehavender i regulerkraftmarkedet 

Avregningsansvarlig skal beregne betalingsforpliktelser eller tilgodehavender for 

hver enkelt balanseansvarlig på bakgrunn av hver enkelt balanseansvarliges separate 

regulerkraftbalanser for kraftforbruk og kraftproduksjon. Regulerkraftubalanser ved 

kraftforbruk skal avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet. Regulerkraftubalanser ved 

kraftproduksjon skal avregnes etter prisene i spotmarkedet når ubalanser reduserer den 

totale ubalansen i systemet, mens ubalanser som øker den totale ubalansen i systemet skal 

avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet. 

 Kraftstasjoner med en samlet installert ytelse under 3 MW skal ved avregning 

behandles som forbruk etter første ledd annet punktum. 

 Betalingsforpliktelser eller tilgodehavender skal innen 9 virkedager etter 

avregningsukens slutt 18 kalenderdager etter hvert driftsdøgn gjøres kjent for hver enkelt 

balanseansvarlig. 

3.9.2 Høringsinstansenes innspill 

Statnett anfører at benevnelsen «driftsdøgn» bør defineres og varigheten presiseres for å 

unngå uklarheter i forbindelse med håndteringen av overgang mellom sommer-/vintertid.  

3.9.3 NVEs kommentarer 

Det har ikke kommet innvendinger mot den foreslåtte endringen av tidsfristen og denne 

vedtas som foreslått.  

Angående Statnetts kommentar til benevnelsen «driftsdøgn» mener NVE at dette er noe 

som bør håndteres av avregningsansvarlig. Det bør søkes enighet om dette i NBS-

prosjektet for å sikre en felles forståelse blant landene som deltar i NBS. NVE kommer 

derfor ikke til å presisere dette i forskrift. 

 

3.10 Endring av § 5-4 Nettselskapets 
oversendelse av avregningsdata og informasjon 
om forbruk  

3.10.1 Høringsdokumentets forslag 

§ 5-4. Nettselskapets oversendelse av avregningsdata og informasjon om forbruk 
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 Nettselskapet skal for hver balanseansvarlig i sitt nett sende melding til 

avregningsansvarlig som inneholder avregningsdata for regulerkraftbalanse til 

avregningsansvarlig. 

 Nettselskapet skal sende melding til den enkelte balanseansvarlig som inneholder 

den balanseansvarliges avregningsdata for regulerkraftbalanse. 

 Avregningsdata for regulerkraftbalanse for hvert driftsdøgn skal oversendes innen 

kl. 10.00 to kalenderdager etter driftsdøgnet tre virkedager etter avregningsukens slutt. 

Avregningsdata etter første ledd kan korrigeres innen kl. 12.00 13 kalenderdager etter 

hvert driftsdøgn. Avregningsdata for regulerkraftbalanse skal angis i hele kWh/h. 

Avregningsansvarlig skal deretter uten ugrunnet opphold gjøre avregningsdata for 

regulerkraftbalanse tilgjengelig for den enkelte balanseansvarlige. 

Nettselskapet skal sende melding til den enkelte balanseansvarlige som inneholder 

informasjon om det totale forbruket i nettet for foregående døgn. Meldingen skal være 

sendt innen klokken 10.00 påfølgende virkedag. 

3.10.2 Høringsinstansenes innspill 

Forslaget til denne forskriftsendringen har mottatt en rekke innspill, og henger sammen 

med problemstillingen vedrørende implementeringstidspunktet for NBS. Mange av 

høringsinstansene er negative til innføring av daglig oversendelse av avregningsdata i 

perioden mellom innføringen av NBS og før Elhub settes i drift. Se kap. 2.2.1 for 

høringsinstansenes innspill. 

3.10.3 NVEs kommentarer 

NVE vurderer at nettselskapenes byrde ved å pålegges krav om daglig oversendelse av 

avregningsdata overstiger nytten som balanseansvarlige og avregningsansvarlig kan få 

ved å motta avregningsdata på et tidligere tidspunkt i perioden frem til Elhub settes i drift. 

NVE tar derfor høringsinstansenes innspill til følge og trekker forslaget om daglig 

oversendelse av avregningsdata. NVE viser til vurderingene over i kap. 2.2.2 om 

innføringstidspunkt for NBS. 

Forskriftsbestemmelsen endres også slik at nettselskapene ikke lenger vil være pålagt å 

sende melding med avregningsdata til den enkelte balanseansvarlig. Avregningsansvarlig 

vil derimot pålegges krav om å tilgjengeliggjøre nettselskapenes oversendte 

avregningsdata for den enkelte balanseansvarlige.  

3.10.4 Endelig forskriftstekst 

§ 5-4. Nettselskapets oversendelse av avregningsdata og informasjon om forbruk 

 Nettselskapet skal for hver balanseansvarlig i sitt nett sende melding til 

avregningsansvarlig som inneholder avregningsdata for regulerkraftbalanse. 

 Avregningsdata for regulerkraftbalanse skal oversendes innen tre virkedager etter 

avregningsukens slutt. Avregningsansvarlig skal deretter uten ugrunnet opphold gjøre 

avregningsdata for regulerkraftbalanse tilgjengelig for den enkelte balanseansvarlige. 
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 Nettselskapet skal sende melding til den enkelte balanseansvarlige som inneholder 

informasjon om det totale forbruket i nettet for foregående døgn. Meldingen skal være 

sendt innen klokken 10.00 påfølgende virkedag. 

 

3.11 Endring av § 5-7 Avtale om 
regulerkraftavregning 

3.11.1 Høringsdokumentets forslag 

§ 5-7. Avtale om regulerkraftavregning 

 Nettselskap og avregningsansvarlig skal regulere forhold i forbindelse med 

avregning av regulerkraft i en egen avtale. 

 Balanseansvarlig og avregningsansvarlig skal regulere forhold i forbindelse med 

avregning av regulerkraft i en egen avtale. 

 Kraftleverandører som Balanseansvarlig som ikke selv håndterer balanseansvaret 

som ikke er balanseansvarlige må være tilknyttet en juridisk enhet som har avtale etter 

annet første ledd. 

 Avtalene skal ivareta hensynet til et effektivt kraftmarked og likebehandling av 

partene i markedet. Avregningsansvarlig skal forelegge avtalene for Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

3.11.2 Høringsinstansenes innspill 

Avregningsansvarlig ønsker ikke en separat tradisjonell avtale mellom Statnett og de 

balanseansvarlige, men at det utarbeides vilkår som gjelder for deltakelse i 

engrosmarkedet i Norge.  

Avregningsansvarlig mener den foreslåtte ordlyden i nytt annet ledd skaper uklarhet rundt 

hvem som er å anse som en balanseansvarlig aktør og foreslås fjernet. 

3.11.3 NVEs kommentarer 

NVE mener det fortsatt vil være behov for å regulere i avtale mellom avregningsansvarlig 

og de balanseansvarlige særlige vilkår som gjelder for deltakelse i engrosmarkedet i 

Norge. NVE er enig i at det kan virke tungvint å inngå skriftlige avtaler som 

avregningsansvarlig og de balanseansvarlige signerer. Gjeldende ordlyd stiller ikke krav 

til hvordan slike avtaler skal inngås, og det er ikke noe i veien for at avregningsansvarlig 

inngår slike avtaler på en annen måte enn i dag. Det må imidlertid ikke være tvil om 

hvilke vilkår som gjelder og at avregningsansvarlig er part i og har beføyelser i henhold 

til avtalen. Se for øvrig våre kommentarer til ny § 5-9 annet ledd bokstav a nedenfor.     

NVE vurderer at det er hensiktsmessig å beholde annet ledd for å tydeliggjøre at 

håndtering av balanseansvaret kan bortsettes til en tredjepart. NVE vil justere ordlyden i 

dette leddet for å gjøre bestemmelsen tydeligere.  
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3.11.4 Endelig forskriftstekst 

§ 5-7. Avtale om regulerkraftavregning 

 Balanseansvarlig og avregningsansvarlig skal regulere forhold i forbindelse med 

avregning av regulerkraft i en egen avtale. 

 Håndtering av balanseansvaret kan settes bort til tredjepart som har avtale etter 

første ledd. 

 Avtalene skal ivareta hensynet til et effektivt kraftmarked og likebehandling av 

partene i markedet. Avregningsansvarlig skal forelegge avtalene for Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

 

3.12 Ny § 5-9 Bortsetting av oppgaver 

3.12.1 Høringsdokumentets forslag 

§ 5-9. Bortsetting av oppgaver   

 Avregningsansvarlig kan overlate til tredjepart å utføre oppgaver i forbindelse med 

koordinering av regulerkraftavregning. 

 Følgende oppgaver kan ikke overlates til tredjepart etter første ledd; 

a) inngåelse og endring av avtale jf. § 5-7 første ledd; 

b) fastsetting av ekstraordinært krav til sikkerhetsstillelse fra balanseansvarlig for 

 regulerkraftoppgjør;  

c) suspensjon eller ekskludering av balanseansvarlig fra regulerkraftavregningen og 

 handel i engrosmarkedet for kraft; 

d) annen avgjørelse i forbindelse med koordinering av regulerkraftavregning som 

 innebærer utøvelse av offentlig myndighet og er bestemmende for rettigheter eller 

 plikter til en eller flere bestemte aktører.  

3.12.2 Høringsinstansenes innspill 

Statnett viser til at balanseavregningen i Norge hittil har vært innrettet slik at den 

balanseansvarlige har måttet inngå en skriftlig signert balanseavtale med Statnett. Dette 

har ifølge Statnett blitt oppfattet som tungvint både av aktørene og Statnett. Statnett ser 

det derfor som hensiktsmessig at aktørene i stedet blir bundet av balanseavtalen på annen 

måte, for eksempel gjennom sin avtale med eSett Oy. Statnett ønsker en avtalestruktur der 

eSett Oy inngår avtale med de balanseansvarlige omkring regulerkraftoppgjøret, og at de 

balanseansvarlige samtidig aksepterer å etterleve et sett fastsatte vilkår for deltakelse i 

engrosmarkedet og annet nasjonalt regelverk. Statnett opplyser videre at det foreløpig 

ikke er avgjort hvordan dette kan gjennomføres i praksis, men at Statnett vil finne en 

løsning som vil være både praktisk og robust for alle dersom regelverket åpner for det. 
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3.12.3 NVEs kommentarer 

NVE ser behov for å finne en praktisk løsning for inngåelse av balanseavtaler med vilkår 

for deltakelse i engrosmarkedet i Norge. NVE mener samtidig at slike vilkår fortsatt må 

fastsettes i avtale mellom Statnett og de balanseansvarlige, og at Statnett med grunnlag i 

avtalen kan gjøre gjeldende beføyelser dersom vilkårene misligholdes. Gjeldende 

bestemmelse i § 5-7 annet ledd, som blir ny § 5-7 første ledd, stiller ikke krav til hvordan 

slike avtaler skal inngås, og det er ikke noe i veien for at avregningsansvarlig inngår slike 

avtaler på en annen måte enn i dag. Det må imidlertid ikke være tvil om hvilke vilkår som 

gjelder og at avregningsansvarlig er part i og har beføyelser i henhold til en slik avtale. 

Ordlyden i § 5-7 første ledd er ikke til hinder for at Statnett finner en løsning med et sett 

nasjonale vilkår i tilknytning til aktørene sin avtale med eSett Oy, så lenge ovennevnte er 

ivaretatt. NVE vil presisere at Statnett må sørge for å ha oversikt over hvem det inngås 

avtale med og at løsningen som velges må ivareta behovet for oversikt over 

medkontrahenter. 

NVE ser etter dette ikke grunn til å gjøre endringer i den foreslåtte ordlyden. 

Bestemmelsen i § 5-9 vedtas som foreslått i høringsdokumentet. 
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4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

NVE vil understreke at en felles avregningsmodell med harmoniserte forretningsprosesser 

i Norge, Sverige og Finland vil bidra til at det blir enklere for balanseansvarlige og 

kraftleverandører å tilby tjenester i flere av landene. NBS vil dermed kunne bidra til økt 

konkurranse mellom balanseansvarlige og mellom kraftleverandører, noe som igjen vil 

kunne øke effektiviteten i kraftmarkedet. Videre legger NVE til grunn at det vil være 

stordriftsfordeler forbundet med en sentralisert felles avregningssentral som vil kunne gi 

økonomiske besparelser for både TSOene og de balanseansvarlige. Det vises til kap 7.1 i 

høringsdokument 2014-1 for ytterligere vurderinger av økonomiske og administrative 

konsekvenser knyttet til NBS. Her gjennomgås kun økonomiske og administrative 

konsekvenser av endringer sammenlignet med høringsforslaget. 

Som følge av at NBS skal innføres før Elhub pålegges nettselskapene å gjennomføre 

nødvendige tilpasninger av systemer og rutiner for å etterleve NBS i en periode frem til 

Elhub settes i drift. Tilpasningene går blant annet ut på å utvikle enkelte meldinger som 

skal benyttes for å utveksle avregningsdata i forbindelse med NBS, men som ikke lenger 

vil benyttes når Elhub settes i drift. Det er usikkerhet knyttet til kostnadene for å utvikle 

disse meldingene. NVE har mottatt et estimat fra Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE), men  

flere av høringsinstansene hevder i høringsrunden at de reelle kostnadene vil være 

vesentlig høyere, blant annet pga. kravet om daglig rapportering av avregningsdata som 

ville kreve ytterligere kostnader for tilpasninger av interne systemer. NVE legger til 

grunn at nettselskapenes kostnader til tilpasninger for å etterleve NBS i perioden før 

Elhub settes i drift blir redusert som følge av at ukentlig oversendelse av avregningsdata 

videreføres. Dermed vil den økonomiske byrden for nettselskapene ved innføring av NBS 

før Elhub bli mindre enn den ville blitt etter høringsforslaget med krav om daglig 

rapportering. 

I perioden frem til NBS innføres for norske aktører må nettselskapene forberede og 

tilrettelegge systemer for implementering av nettavregningsområder. Det er viktig at 

nettselskapene samarbeider med Statnett i arbeidet med å etablere nettavregningsområder. 

Nettavregningsområder er en permanent ordning og må innføres i forbindelse med både 

NBS og Elhub. Siden NBS innføres før Elhub betyr dette at etablering av 

nettavregningsområder skal ferdigstilles og innføres samtidig med NBS. Kostnadene til 

dette arbeidet vil inngå som en del av nettselskapenes totale kostnad ved innføring av 

NBS. Kostnadene vil avhenge av nettselskapets størrelse, eksisterende IT-system og i 

hvilken grad oppgavene settes bort til en tredjepart. 

Den nye bestemmelsen § 3-4 om måling av produksjon vil medføre at all produksjon vil 

håndteres likt i forbindelse med måling og avregning. Dette innebærer at produksjon som 

ikke måles eller refereres til nettoproduksjon, vil måtte tilpasse sine systemer og rutiner 

for å etterleve ny bestemmelse § 3-4. Imidlertid kan innrapporterte måledata korrigeres 

med en korreksjonsfaktor, dermed vil ikke denne endringen medføre at måler må flyttes. 

Etter NVEs vurdering vil ikke denne bestemmelsen føre til vesentlige økonomiske 

konsekvenser. Sammenlignet med det opprinnelige forslaget i høringsdokumentet vil ev. 

økonomiske konsekvenser bli mindre siden NVE trekker tilbake kravet om at 
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korreksjonsfaktor skal utarbeides av en uavhengig tredjepart. Det åpnes for at en 

kraftverkseier og et nettselskap kan utarbeide en korreksjonsfaktor i fellesskap, dersom 

det ikke er ønskelig å bruke den fastsatte korreksjonsfaktoren om måleren allerede er 

etablert på generatorklemme.  
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5 Endelig forskriftstekst 
Forskrift om endring av forskrift om måling, avregning 

og samordnet opptreden ved kraftomsetning og 

fakturering av nettjenester 
 

Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 10. mars 2015 med hjemmel i forskrift 

7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling 

og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1 bokstav g og i, jf. lov 29. juni 1990 

nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi 

m.m. (energiloven) § 10-6. 

 
I 

 

I forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved 

kraftomsetning og fakturering av nettjenester gjøres følgende endringer: 

§ 1-3. Definisjonene «CONTRL», «Komponentkode», «MSCONS», «PRODAT» og 

«UTILTS» oppheves. 

§ 1-3. Definisjonen «avregningsdata for regulerkraftbalanse» skal lyde: 

Avregningsdata for regulerkraftbalanse: Verdier for innmating og uttak per 

nettavregningsområde fordelt på:  

1. sum per time av timemålte verdier for innmating for det enkelte produksjonsanlegg, 

 

2. sum per time av timemålte verdier for uttak for hver balanseansvarlig fordelt på den 

enkelte kraftleverandør, 

 

3. volumandel av den justerte innmatingsprofil per time for hver balanseansvarlig 

fordelt på den enkelte kraftleverandør, 

 

4. estimert nettap per time for nettselskapets balanseansvarlige eventuelt anført på 

kraftleverandør og 

 

5. det totale uttaket til og innmatingen per time fra tilgrensede nettavregningsområder. 

 

§ 1-3. Ny definisjon «nettavregningsområde» skal lyde: 

Nettavregningsområde: Et område fastsatt av avregningsansvarlig hvor uttak, 

innmating og utveksling av kraft med tilgrensede nettavregningsområder kan måles. 

http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1990-06-29-50
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1990-06-29-50
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§ 1-4 skal lyde: 

§ 1-4. Elektronisk informasjonsutveksling 

a. Meldingsformat 

 Meldinger etter denne forskrift skal oversendes i henhold til Ediel. 

b. Utvekslingsprotokoll 

Ediel-meldinger etter denne forskrift skal kunne sendes og mottas med 

utvekslingsprotokoll godkjent av Systemstøtten for Ediel.  

Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak om 

utvekslingsprotokoll for å sende og motta Ediel-meldinger etter denne forskrift. 

c. Systemstøtten for Ediels godkjennelse 

Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediel for å kunne utveksle 

Ediel-meldinger etter denne forskrift. Det kan i godkjennelsen settes vilkår om 

bruk av bestemte utvekslingsprotokoller for å sende og motta Ediel-meldinger.  

d. Systemstøtten for Ediels adresseregister 

Det kreves registrering med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten 

for Ediels adresseregister for å kunne utveksle Ediel-meldinger etter denne 

forskrift. 

Vesentlige endringer i Ediel skal forelegges Norges vassdrags- og 

energidirektorat i god tid før implementering. Norges vassdrags- og 

energidirektorat kan fatte vedtak om endring av Ediel. 

Ny § 1-5 skal lyde: 

§ 1-5. Nettavregningsområde  

Avregningsansvarlig skal etablere og oppdatere nettavregningsområder i 

forbindelse med regulerkraftavregning. I arbeidet med å etablere nettavregningsområder 

skal avregningsansvarlig konsultere systemansvarlig og nettselskaper som bidrar med 

nødvendige opplysninger.  

Et nettavregningsområde skal til enhver tid kun tilordnes ett elspotområde. 

§ 2-9 oppheves. 

Ny § 3-4 skal lyde: 

§ 3-4. Måling av produksjon 

For nye produksjonsanlegg eller ved utskifting av måler på eksisterende 

produksjonsanlegg, skal måling etableres for netto produksjon.  
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Dersom etablering av netto måling etter første ledd medfører en urimelig høy 

kostnad, kan måling etableres et annet sted. 

Med netto produksjon etter første ledd menes brutto produksjon i et kraftverk, 

referert til generatorklemme, minus forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med 

produksjon av elektrisk energi, tap i hovedtransformatoren relatert til produksjonen i 

kraftverket og energi fra eventuell hjelpegenerator. 

Dersom innrapporterte måledata baserer seg på måling etablert på 

generatorklemme, skal det trekkes i fra 2 %, eller korrigeres med en korreksjonsfaktor. 

Dersom innrapporterte måledata baserer seg på måling etablert på et annet sted i 

kraftverket, skal det korrigeres med en korreksjonsfaktor.  

Korreksjonsfaktor kan utarbeides av kraftverkseier og nettselskap i fellesskap.  

Korreksjonsfaktoren skal reflektere det faktiske forbruket og nettapet.   

§ 3-11 oppheves. 

§ 5-2 skal lyde: 

§ 5-2. Betalingsforpliktelser og tilgodehavender i regulerkraftmarkedet 

 Avregningsansvarlig skal beregne betalingsforpliktelser eller tilgodehavender for 

hver enkelt balanseansvarlig på bakgrunn av hver enkelt balanseansvarliges separate 

regulerkraftbalanser for kraftforbruk og kraftproduksjon. Regulerkraftubalanser ved 

kraftforbruk skal avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet. Regulerkraftubalanser ved 

kraftproduksjon skal avregnes etter prisene i spotmarkedet når ubalanser reduserer den 

totale ubalansen i systemet, mens ubalanser som øker den totale ubalansen i systemet skal 

avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet. 

 Kraftstasjoner med en samlet installert ytelse under 3 MW skal ved avregning 

behandles som forbruk etter første ledd annet punktum. 

 Betalingsforpliktelser eller tilgodehavender skal innen 18 kalenderdager etter hvert 

driftsdøgn gjøres kjent for hver enkelt balanseansvarlig. 

§ 5-4 skal lyde: 

§ 5-4. Nettselskapets oversendelse av avregningsdata og informasjon om forbruk 

 Nettselskapet skal for hver balanseansvarlig i sitt nett sende melding til 

avregningsansvarlig som inneholder avregningsdata for regulerkraftbalanse. 

 Avregningsdata for regulerkraftbalanse skal oversendes innen tre virkedager etter 

avregningsukens slutt. Avregningsansvarlig skal deretter uten ugrunnet opphold gjøre 

avregningsdata for regulerkraftbalanse tilgjengelig for den enkelte balanseansvarlige. 
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 Nettselskapet skal sende melding til den enkelte balanseansvarlige som inneholder 

informasjon om det totale forbruket i nettet for foregående døgn. Meldingen skal være 

sendt innen klokken 10.00 påfølgende virkedag. 

§ 5-7 skal lyde: 

§ 5-7. Avtale om regulerkraftavregning 

 Balanseansvarlig og avregningsansvarlig skal regulere forhold i forbindelse med 

avregning av regulerkraft i en egen avtale. 

 Håndtering av balanseansvaret kan settes bort til tredjepart som har avtale etter 

første ledd. 

 Avtalene skal ivareta hensynet til et effektivt kraftmarked og likebehandling av 

partene i markedet. Avregningsansvarlig skal forelegge avtalene for Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

Gjeldende § 5-9 oppheves. Ny § 5-9 skal lyde: 

§ 5-9. Bortsetting av oppgaver   

 Avregningsansvarlig kan overlate til tredjepart å utføre oppgaver i forbindelse med 

koordinering av regulerkraftavregning. 

 Følgende oppgaver kan ikke overlates til tredjepart etter første ledd: 

a) inngåelse og endring av avtale jf. § 5-7 første ledd, 

b) fastsetting av ekstraordinært krav til sikkerhetsstillelse fra balanseansvarlig for 

 regulerkraftoppgjør,  

c) suspensjon eller ekskludering av balanseansvarlig fra regulerkraftavregningen og 

 handel i engrosmarkedet for kraft og 

d) annen avgjørelse i forbindelse med koordinering av regulerkraftavregning som 

 innebærer utøvelse av offentlig myndighet og er bestemmende for rettigheter eller 

 plikter til en eller flere bestemte aktører.  

§ 6-8 oppheves. 

II 
 

 Ny § 3-4 trer i kraft 1. juli 2015. 

Ny § 1-5 trer i kraft fra den tid NVE bestemmer.  

§§ 2-9, 3-11 og 6-8 oppheves fra den tid NVE bestemmer. 

Endringene i §§ 1-3, 1-4, 5-2, 5-4, 5-7 og 5-9 trer i kraft fra den tid NVE bestemmer. 
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