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Presentasjon av Statnett Marked og produkter for krafthandel 
v/ Knut Fossdal, Statnett Marked 

FYSISK KRAFTHANDEL 

Generelt. 

Fysiske kraftmarkeder fokuserer på to ting Fysisk indikerer at vi har med fysikk å gjøre, noe 
målbart Marked innebærer at dette fysiske produktet skal kunne anskaffes på et marked og 
ikke produseres for eget forbruk 

Fysikken er I prinsippet meget enkel Varen elektrisk strøm kan ikke lagres og må 
transporteres via kraftledninger. Etterspørselen etter varen er en akkumulering av alle 
enkeltbrukeres oppførsel. Denne oppførsel kan normalt prognoseres med 3-5 % nøyaktighet 
dersom ikke prognoseområdet er for lite. 

Dersom hele Norge sees på som ett forsyningsområde. vil det normalt være mulig å 
prognosere forbruket med ca 3% nøyaktighet Belastningen er imidlertid sterkt 
temperaturavhengig I deler av året. Værprognosenes godhet har derfor sterk innflytelse på 
prognoseresultatet 

De enkelte enheter som forsyner kunder med elektrisitet må hver for seg utarbeide prognose 
for sin samlede kundemasse og sørge for at denne kraften blir produsert på samme tidspunkt 
som kundene forsyner seg. 

Figur I viser en stilisert kurve over variasjonen i belastningen i løpet av en uke i et tenkt 
forsyningsområde. Denne profil vil senere bli gjennomgangsfigur for å forklare bruk av de 
fysiske markeder. 

Prinsipper for handel. 

I krafthandelen er det, som i annen handel, mulighet for to prinsipielt forskjellige måter å 
handle på. 

Den ene måten er skreddersøm. Da tilpasser selgeren produktet til ønsket fra kunden. Kunden 
må bruke en del tid til måltaking og diskusjon om produktets kvalitet og utførelse, men får et 
tilpasset produkt til omforent pris. 

Man kan også handle mer standardiserte produkter. I klesbransjen skjer dette manufaktur- 
forretninger der det henger massevis av standardiserte produkter. Kunden kan da velge til han 
finner et produkt som passer til sitt behov. 

Figur 2 viser kraftbransjens form for å handle skreddersøm og konfeksjon. 

4 



Bilaterale kontrakter. 

Bilateral handel har vært I bruk I lang nd men ogsa tor dr-se kontrak t srvpene har det vært 
behov for a innfore en \ I S S  form for srandardisenng bi bilateral kontrakt vil ofte være priset 
ut fra h" or stor fleksibilitet det er i levermgsbenngel-ene En bilateral kontrakt kan uodt være 
a, en slik karakter at forbruket stort setr kan dekkes opp bare ved bruk a\ denne 
L'lernpene vil ofte være sokenden for a finne den rette kontraktspartner. og risikoen for 
manglende oppfylling av forpliktelser hos motparten 

Søketiden kan reduseres ved å gjøre bruk av meglere 

Standardiserte kontraktsprofiler. 

En forbrukskurve som den tidligere viste vil også kunne dekkes ved a sammenstille 
kontrakter med standardiserte leveringsprofiler Dette har vært tankegangen bak de fysiske 
produkter som Statnett Marked handler med 

Betrakter man igjen forbruksprofilen. kan man dekke en del av denne ved å kjøpe kraft med 
en jevn leveranse over hele uken (figur 3) Denne kraften betegnes Grunnkraft hos Statnett 
Marked og kan kan handles for leveranse 2 år frem i tid Forbruksprofilen indikerer et høyere 
forbruk på dagtid ukens 5 første dager Dette har resultert i produktet Dagkraft (figur -l) For 
Dagkraft er levenngsperioden kl07-:?.: ukens 5 første dager Det er ingen endring i denne 
profilen selv om det skulle være helligdager I begynnelsen av uken Dagkraft kan handles for 
leveranse inntil ett år frem 1 tid. 

For de øvrige av ukens timer er det mulig å handle Nattkraft Også denne kan handles inntil I 
år frem i tid 

Med produktene Grunnkraft Dagkraft og Nattkraft kan man dekke opp forventet belastning 
lang tid i forvegen Da disse kontrakter er registrert som fysiske. har man sikret seg både 
volum på kontrakten og prisen på denne for leveringstidspunktet. 

Bruk av Døgnmarkedet til tilpasning. 

Sammenlignes forbrukskurven med profilen på de kontraktene som er handlet på Uke- 
markedet. finner vi fremdeles et visst avvik. Dette avvik kan for det meste dekkes ved handel 
hos Statnett Marked for neste døgn. ( fig. 4) 

Også aktører som har blandet kontraktsportefølje vil bruke Døgnmarkedet for å utjevne 
differanser mellom tilgang og forpliktelser 



Figur 5 viser en aktørs forpliktelser og krafttilgang. Som vist kan både tilgang og 
forpliktelser være prisavhengig Tilgangen kan være en aktørs egen produksjon eller 
disponering a\ bilaterale kontrakter' Dersom man betrakter produksjon, vil knekkpunktene på 
kurven vise verdivurderingen av produksjonen på de enkelte aggregater. I henhold til 
Regelverket for handel hos Statnett Marked skal kjente avvik mellom tilgang og forpliktelser 
meldes som kjøp eller salg på Døgnmarkedet Dette innebærer at den viste aktør vil melde 
kjøp opp til et visst prisnivå og saig for høvere priser enn skjæringspunktet mellom tilgang og 
forpliktelser 

Ved prisberegningen på Døgnmarkedet vil en summasjon av alle aktørenes anmeldingskurver 
gi et skjæringspunkt der det er balanse mellom nlbud og etterspørsel Når aktørene far 
meddelt denne prisen, går de inn på sine egne anmldingskurver og bestemmer disponering av 
kontrakter og produksjon. 

Avviket mellom forventet belastning og tilgang skal etter reglene være utjevnet etter pris- 
beregningen på Døgnmarkedet 

Regulerkraftmarkedet. 

Erfaringsmessig vil det bli visse avvik som oppstår i tidsrommet mellom prisberegningen og 
det aktuelle leveringstidspunktet for kraften 

Det er derfor behov for å ha reguleringsreserver i beredskap for å utjevne ubalanser mellom 
produksjon og forbruk i den løpende driften. Dette løses ved bruk av Regulerkraftrnarkedet. 

Etter at aktørene har lagt sine planer for neste dag, melder de inn sine produksjonsplaner til 
driftskoordinator. I tillegg melder de til Statnett Marked hva de ønsker betalt for kraften 
dersom de blir bedt om å øke innmatning av aktiv effekt på nettet, som oftest ved å øke 
produksjon utover den planlagte. De melder også inn hva de er villig til å betale for å kjøpe 
kraft dersom de skal redusere innmatningen av aktiv effekt, som oftest ved å redusere 
produksjon. 

Disse opplysningene om priser for ekstra kjøp og salg av kraft ved behov blir sortert og 
legges inn som opsjoner som driftskoordinator kan bruke dersom han finner behov for dette i 
den løpende drift. 

Figur 6 viser en stilisert modell av sorterte bud på Regulerkraftrnarkedet Det finnes slike 
oversikter for alle døgnets timer. 

Dersom driftskoordinator registrerer at sum produksjon er større enn det aktuelle forbruket, 
tas det kontakt med de aktører som har sagt seg villige til å redusere innmatingen og kjøpe fra 
Regulerkraftmarkedet. De aktører som betaler mest blir redusert først For å skape balanse må 
feks 4 enheter reduseres Den som betaler minst er villig til å gi K7 for kraften: Denne 
prisen blir så fastsatt som regulerkraftpris for denne timen. For å bestemme hvor mye den 
enkelte aktør har utvekslet til denne prisen på Regulerkraftmarkedet, må aktørene 
etterskuddsvis oppgi sin disponering av kontrakter, produksjon m.m. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Sammenstillingen fra en aktør kan illustreres ved figur , Differansen mellom tilgang og 
forpliktelser pr time blir avregnet <.,0111 kjop eller salg pa Regulerkraftmarkedet. 

FI: \  . . \ : \SIELL HA:\DEL 

Generelt. 

Den beskrevne form for fysisk handel innebærer at aktørene kan sikre seg mot fremudige 
prisvariasjoner pa det produkt de ønsker levert. og at produktet blir levert. 

Med et velfungerende spotmarked for krafthandel ( Døgnmarkedet) vtl det være mulig å sikre 
seg produkter ved å kjøpe på spotmarkedet. men prisen er et usikkerhetsmoment 

Rrsikostyring har derfor blitt en viktig faktor for dem som handel med kraft Denne 
problemstilling ble behandlet i en artikkel I Teknisk l 'keblad 111 -l0-1994 av Jan Kjetil 
Paulsen og Arne Schjerpen Forfatterne arbeider named urviklingen av finansielle 
kraftmarkeder I Statnett Marked AS 

Deres artikkel g_Jeng1s I det følgende 

Energiloven har åpnet for fri handel med elektrisk kraft. Dette innebærer at man star 
fritt til å handle kraft med hvem man vil. For de tradisjonelle aktørene i kraftmarkedet 
har dette ført til store forandringer, siden deres portefølje av kjøp og salg av kraft er 
utsatt for risiko. Verdien på kraft varierer fra time til time. Risikostyring og portefølje- 
forvaltning har blitt suksesskriterier i kraftmarkedet. 

Denne utviklingen stiller nye krav til markedsapparatet. Aktørene ma ha en kontinuerlig 
offisiell kraftpris å forholde seg til. Offisiell pris innebærer en pris på kraft levert med 
forskjellig tidshorisont og som omsettes i et marked som er likvid nok til at aktørene kan 
stole på prisene Hittil har kraft for fremtidig levering være tilfeldig priset Hvis man har 
kontaktet forskjellige aktører har man fått vidt forskjellige priser på like kontrakter. Markedet 
er også preget av bilaterale kontrakter som er vanskelig å sammenligne, noe som kan bidra til 
å øke sannsynlig feilprising. 

Forskjellig risiko 

I markeder med fri prisdannelse konfronteres aktørene med forskjellige typer risiko. Det 
utvikles gjerne kontrakter som gjør det mulig å sikre seg Denne u-tviklingen stiller sterke 
krav til hvordan markedsapparatet er organisert Bilateral handel blir stadig oftere overtatt av 
handel med standardiserte kontrakter omsatt på offisielle markedsplasser med tilknyttede 
oppgjørs- og garantifunksjoner. Det er vanlig å skille mellom prisrisiko, likviditetsrisiko og 
OJJPK/Orsnstk<J 



En viktig oppgave for markedsappratet er å utvikle kontrakter som gjør det mulig å redusere 
prisrisikoen. og samtidig etablere handlemåter samt oppgjørs- og kontrollrutiner som gjør det 
mulig å minimere likviditets- og oppgjørsrisikoen En annen viktig oppgave er å etablere en 
markedsplass der markedsaktørene har tillit til prisfastsettelsen For å oppnå tillit bør prisene 
fastsettes kontinuerlig i et marked der tilbud og etterspørsel er kjent og offentliggjort i 
sanntid 

l'rtsnsiko innebærer den risiko man har I forhold til endringer I kraftprisen Denne risikoen 
medfører at markeder normalt utvikler sofistikerte kontraktstyper som gjør det mulig å styre 
prisnskoen i porteføljer Døgnmarkedet der kraft med leveranse neste dag (spot) omsettes er 
preget av store svingninger og kontrakter med leveranse i fremtiden til faste priser er derfor 
meget utbredt i kraftmarkedet. 

Med ltkvtditetsrisiko menes den risiko man har for ikke å kunne omsette en kontrakt når dette 
er ønskelig For å minimere denne risikoen kreves en utstrakt standardisering av kontraktene 
slik at flest mulig kontrakter i markedet er likelydende. Samtidig kan markedsapparatet 
utvikles på en måte som forenkler annenhåndsomsetning 

Etfutnremarked innebærer at gevinst og tap mellom partene I kraftmarkedet blir gjort opp 
løpende Aktører som taper penger på sine posisjoner må kontinuerlig innbetale tapet som 
blir overføn til motpartene i markedet Inntil futuremarkedet ble etablert var det kun tilbudt 
forward-kontrakter I kraftmarkedet. Til forskjell fra future-kontraktene gjøres her gevinster 
og tap opp i den fremtidige leveringsperioden 

Tap i kraftmarkedet 

Tapene hos enkelte aktører viser at det er behov for å kjenne betalingsevnen. I 
futuremarkedet flyttes likviditeten blant aktørene i kontraktenes løpetid. og når man stenger 
posisjoner i annenhåndsmarkedet er dermed gevinst og tap realisert Stenges en forward- 
kontrakt, sitter aktøren med to kontrakter som i levenngsperioden avregnes mot hverandre og 
gevinst eller tap realiseres. En future-kontrakt er dermed fordelaktig med hensyn til 
annenhåndsomsetning 

Future-kontraktene fører i dag til finansiell avregning også i leveringsperioden. Det betyr at 
det ikke blir levert kraft ved kontraktsforfall. Kontraktene blir avregnet mot prisene i spot- 
markedet: har man behov for å kjøpe eller selge kraft må denne omsettes i spotmarkedet. 
Hvis man f.eks. har sikret seg en kjøpspris på kraft i futuremarkedet kjøpes kraften i 
spotmarkedet. De dagene denne er høyere enn avtalt pris far man differansen tilbake. De 
dager prisen er lavere må man betale inn differansen Den endelige prisen på kraften blir 
dermed den man avtalte i futuremarkedet. 

Kontrakter med finansiell avregning kan stimulere omsetningen i spotmarkedet. Samtidig 
innebærer finansiell avregning at kraften fortsatt kan leveres av den lokale leverandøren til 
sporpris, mens den finansielt gjøres opp mot en hvilken som helst annen aktør i markedet. 
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Betalingsevne 

Oppgjorsrisiko er et begrep det har vært tart lire nerr.vn ,i, tidligere Hittil har kraftmarkedet 
vært preget av tradisjonelle kraftaktører med god soliditet Nye aktører kommer imidlertid på 
banen. og de tradisjonelle blir omorganisert Dette har medført at evnen til å betale for seg er 
blitt et tema, og aktørene har I økende grad innført kredittvurdering av motpartene i handler 

I organisert handel er det en forutsetning for å skape likviditet at aktørene er anonyme i 
forhold til hverandre Dette krever at markedsapparatet går inn og garanterer oppgjøret av 
kontraktene. En cleartngsentral med oppgjørs- og garantifunksjon beregner daglig risikoen 
den enkelte aktøren har påtatt seg for fremtidig tap. og krever en garanti fra aktørene som 
gjenspeiler denne risikoen Samtidig beregner sentralen løpende tap og gevinst som har 
oppstått som et resultat av den faktiske utviklingen i kraftprisene. 

Clearingsentralen foretar daglig kontroll av aktørens eksponering og sikkerhetsstillelse, og 
man unngår derfor at tapsposisjoner plutselig dukker opp som ubehagelige overraskelser 
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Anmeldings- og avregningsrutiner ved kraftomsetning 
v/ Gerd Solem, Statnett :\lari-,'v 

Statnett Marked har i avregninger · . ; , ) \ a r  for 1 ;-i;..:1 ui enn 1 Regulerkraftmarkedet Dette 
innbærer en kontroll av kraftornseuunccn mellom aktorene og overfor Statnett Marked 
Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning utarbeidet av NVE vil bidra til å 
sikre at avregningen kan utføres på en rask og kostnadseffektiv måte 

Markedsavregningen overfor Statnett Marked er aktørenes deltagelse i Regulerkraftmarkedet 
Alle aktører i Statnett Marked deltar i dette markedet I markedsavregningen for den enkelte 
aktør inngår målte utvekslinger i kraftnettet og avtaler inngått mellom to parter Målte verdier 
og avtaler resulterer i kjøp eller salg i Regulerkraftmarkedet for hver enkelt time. Det er svært 
ressurskrevende å avstemme kontrakter mellom parter hvor Statnett Marked ikke er motpart. 
Årsaken til dette er at aktørene har forskjellig oppfatning av hvilke verdier som er korrekt å 
bruke ved beregningen i Regulerkraftrnarkedet. Størst er dette problemet når en aktør inngår 
en avtale med en kunde som forsynes fra et distribusjonsselskap som ikke er aktør hos 
Statnett Marked. Da aktørene selv må foreta beregning i Regulerkraftmarkedet vil 
korreksjoner i dette fakturaunderlaget alltid være et forsinkende ledd for oppgjøret Dette 
problemet vil i stor grad bli løst ved innføring av de nye retningslinjene for måling og 
avregning. 

I Retningslinjer for måling og avregning er det definert at det er netteier som i henhold til 
områdekonsesjon har ansvar for å definere og formidle timeverdier for forbruk og produksjon 
som er gjenstand for avregning overfor Statnett Marked. I markedsavregningen overfor 
Statnett Marked vil innføring av de nye retningslinjene medføre at de fleste 
uoverenstemmelsene faller bort Statnett Marked ser derfor positivt på at myndighetene har 
kommet med disse retningslinjene. 

For å sikre kvaliteten i avregningen ytterligere er det nødvendig at det etableres elektronisk 
overføring av data mellom aktørene og overfor Statnett Marked En stor del av aktørene har 
etablert elektronisk kommunikasjon ved et filformat spesifisert av Statnett Marked. Statnett 
Marked er pr. idag iferd med å implementere en standard EDI-løsning for 
informasjonsutveksling i Døgnmarkedet. Den samme løsningen vil bli gjort gjeldende for 
avregning fra ca. I. mars 1995. Yi har derfor under bestilling utarbeidelse av en 
implementasjonsguide for innsending av avregningsunderlag til Statnett Marked. Bransjen 
representert ved ENFO og Statnett Marked skal sammen med leverandører av 
kommunikasjonsløsninger spesifisere et format som kan brukes mellom Statnett Marked og 
aktørene og også mellom aktørene. Det er en fordel og hensiktsmessig å bygge videre på det 
arbeid som Statnett Marked har utført, slik at det blir etablert en standard for 
kommunikasjon. 

Informasjonsutveksling ved bruk av EDIF ACT er internasjonalt orientert og fremtidsrettet. 
EDI-løsninger er også tatt i bruk av andre bransjer. 

Et tredje tiltak som vil effektivisere avregningen er at Statnett Marked selv foretar beregning 
av aktørenes utveksling i Regulerkraftmarkedet Denne beregningen utføres idag av aktørene. 
Ved å endre på rollene for denne beregningen , • • ,. 1 .. . '11• spare tid og derfor raskere: 
kunne foreta oppgjør i Regulerkrafuna.t ,.::Jet 



Det er fra vår side også foreslått at en av partene i en bilateral kontrakt mellom to av våre 
aktører skal være ansvarlig for å definere hvilke timeverdier som skal avregnes. 

Transparentene som er utarbeidet i tilknytning til fordraget utfyller og forklarer hva de nye 
retningslinjene innebærer 
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Våre markeder: 

REGULERKRAFT- DØGN- 
MARKEDET MARKEDET 

UKE- 
MARKEDET 

FUTURES- 
MARKEDET 

a t n e t t  
 MARKED 

TILPASSING VED ST ANOAROKONTRAKTER 

o 
Mandag Tirsdag Torsa Lirdag 



Aktøravtalen 
Regler for anmelding pkt. 2.6 

11 Aktørene må anmelde slik at de har 

balanse mellom tilgang og forpliktelser 

innen hvert anmeldingsområde. 

Statnett Markeds markeder kan brukes 

for å skape denne balansen" 

a t n e t t  
 MARKED 

DEKNINGSALTERNATIV 
• Egenproduksjon 
• Bilaterale kontrakter 

• Lengde på kontrakter 
• Energi og effekt 
• Betalingsplikt 
• Pris 

• Ukemarkedet 
• Mange handledager 
• Leveringspunkt fastsettes ved levering 
• Prissikring 

• Døgnmarkedet 
• Fysisk leveranse 
• God tilpasning 
• Prisusikkerhet a t n e t t  

 MARKED 
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Jensen Metallstøperi AS (JM) 
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Kvantum for JM 

Pris 
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Tilgang og forpliktelser 
for en aktør 

Kjøp regulerkraft Tap i eget 
nettområde 

Kjøp spotmarked Kunder i eget 
nettområde 

Kjøp dagkraft/ 
nattkraft/grunnkraft 

Produksjon nett 6 Kunder nett -3 

- 
Produksjon nett 5 

Kunder nett-2 
Netto prod. nett 4 

Kunder nett 1 

Kontrakt B 

Levering 

Kontrakt A Kontrakt C 

a t n e t t  
 MARKED 



REGULERKRAFTMARKEDET 

• Etablert 4.mai 1992 
• Dekker behov utover avtalt kvantum 

• Opprettholder kontinuerlig balanse 
mellom produksjon og forbruk 

a t n e t t  
 MARKED 

REGULERKRAFTMARKEDET'S 
VIRKEMÅTE 

• Forbrukerne har selvbetjening 
• Aktørene anmelder priser på 

regulering 
• Prisen fastsettes 

etterskuddsvis for hver time 

a t n e t t  
 MARKED 



REGULERKRAFTBALANSE 

Dagkraft 
+ Grunnkraft 
+ Døgnkraft 
+ Bilaterale avtaler 
- Målt utveksling 
=REGULERKRAFT 

a t n e t t  
 MARKED 

Aktøravtalen 
Regler for avregning 

Partene i en bilateral kontrakt er 

ansvarlig for å bruke like og omforente 

timeverdier for uttak og levering. 

Timeverdiene må kontrolleres av 

partene før den sammenstilte 

avregning sendes ti: Statnett Marked .. 

a t n e t t  
 MARKEC 



AVREGNING PÅ 
REGULERKRAFTMARKEDET 

• Aktørene sørger selv for fakturaunderlag, 
innen 5 dager etter avsluttet uke 

• Timeavregning pr. regulerkraftområde 

• Samme pris for avtalt regulering og tilfeldig 
a w i k  

• Faktura når Statnett Marked har foretatt 
kontroll 

• Betalingsfrist 8 dager 

• Utbetaling normalt etter 1 O dager a t n e t t  
 MARKED 

Målsetting 

Avregne aktørene i Statnett 
Marked snarest mulig etter at 
kraften er levert. 

I praksis: Avregne dagen etter 
at kraften er levert. 



Nødvendige tiltak: 

• Redusere 
avhengighetsforholdet til 
aktørene. 

• Retningslinjer for måling og 
avregning utarbeidet av NVE. 

• Etablere elektronisk 
datakommunikasjon. 

Nødvendige tiltak:ctorts.) 

• Statnett Marked foretar beregning 
av aktørenes utveksling i 
Reg u lerkraftmarkedet 

• En av partene i en bilateral 
kontrakt mellom to aktører 
definerer timeverdier 



Statnett Marked 
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1 1 1 Sentralnett / / 

0 0 0 - -  --R-eg-io_n_a_ln-et__.t / / 

- -  ........  ,' -- .... , ..... , 
-- ..._ ' I -- ........ ' 

-- ..._ ' I 
-- ', ' I -- .... ' __ _,_ __ 

-- ', I 
- - - -  .... Lokalnett -- 

fysisk forbindelse 
informasjonsflyt ama 

Dataflyt til Statnett Marked 
1 . januar 1995 

STATNETT 

Målte verdier/ MARKED Målte verdier/ 
stipulerte verdier 11 stipulerte verdier 
Kontrakter / U,S,R (tap) 
U,S,R 11 - - - - - \\ _ 

_ _ _ _  - ' - 1  Målte verdier/ ' ' - - - - - -  
stipulerte verdier 

-------- 

- - -  - - - - - - - - - -  



Netteiers rolle fra 1. januar 1995 

• Kjøpe kraft for å dekke tapet i eget 
nett 

• Være ansvarlig for mest mulig 
korrekte timeverdier for alle kunder i 
området 

• Ha oversikt over alle leverandører i 
området 

• Formidle timeverdier for kunder til 
leverandører 

• Formidle fakturaunderlag innen gitte 
tidsfrister til Statnett Marked 

Netteiers utveksling i Regulerkraftmarkedet 

Kontrakt for tapsdekning (U,S) 

+ Målte timeverdier mot produsenter 
eller forbrukere i området 

+ Stipulerte timeverdier mot 
forbrukere i området 

- Måling mot andre netteiere 

= Regulerkraft 



Dataflyt til Statnett Marked 
høsten 1995 

STATNETT 
MARKED 

Kunder 
Kontrakter 1f 

I 
I 

I 
I 

I 

/ Målte verdier/ 
- - - - . i _  

Målte verdier/ 
 stipulerte verdier 

\ Leverandører 
\ 

\ 
\ 

\ 

- - < - - - - - - -  NETTEIER 

Konsekvenser av nye retningslinjer 
for måling og avregning 

• Netteier definerer verdiene for 
fysisk uttak og levering 

• Flere aktører overfor Statnett 
Marked? 

• Mer effektiv avregning overfor 
Statnett Marked 



Hva må netteiere gjøre før 1. januar 1995 

• Etablere rutiner for å fremskaffe 
timeverdier for kunder uten 
timeregistrering 

• Etablere rutiner for kontinuerlig å ha 
tilgjengelig timeverdier for kunder med 
målte verdier 

• Skaffe applikasjon for selv å kunne 
beregne utveksling i Regulerkraftmarkedet 

Kompetanse - ett problem? 

Inngå avtale med annet selskap 

Selskapet skal godkjennes av 
Statnett Marked 



Hva må netteiere gjøre før 1. januar 1995 
(forts.) 

• Skaffe personale som kontinuerlig har 
ansvar for avregningsrutiner 

• Kjøpe tilgang på kraft for å dekke tapet i 
eget nett 

• Etablere elektronisk overføring av data 

• Etablere Aktøravtale med Statnett Marked 



Norges vassdrags- og energiverk 
Seminar om konsekvensene av retningslinjer for 

måling og avregning av kraftomsetning 

3. Gjennomgang av retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning 
Torfinn Jonassen og Sigrid Opedal, NVE 
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Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning 
v/ Torfinn Jonassen og Sigrid Opedal, N V  

5 oktober I ar sendte NVE ut retningslinjer for maling og avregning av kraftomsetning. 
Retningslinjene skal gjelde fra I januar 1995 

Jeg skal i dette innlegget foreta en gjennomgang av disse retningslinjene 

Gjennomgangen inndeles i disse fire punkter 

Bakgrunn 
Dagens praksis for måling og avregning 
Netteier og leverandørenes avregningdata ovenfor Statnett Marked 
A vregrnng basert på netteiers justerte innmatingsprofil 

En forutsetning for at markedet for omsetning av elektrisk kraft skal fungere, er at alle som 
ønsker å kjøpe eller selge kraft kan få overført kraft i nettet på ikke-diskriminerende vilkår 
Retten til tredjepartsadgang til nettet er hjemlet i forskriften til energiloven. Våre 
retningslinjer tar sikte på å avklare netteiers plikter og myndighet når det gjelder 
håndteringen av denne tredjepartsadgangen i praksis 

Tredjepartsadgangen gjelder handel med kraft som blir målt og avregnet direkte mot 
leverandør Hvis netteier selger døgnmarkedskraft er dette derfor ikke å betrakte som 
tredjepartsadgang Salg av døgnmarkedskraft blir av NVE vurdert som kraftomsetning og 
skal i følge energilovens forskrifter skilles ut fra nettvirksomheten Selger en leverandør 
døgnmarkedskraft, eventuelt med den hensikt at en tredjepart skal prissikre, er dette et 
kommersielt forhold mellom de berørte parter, og derfor ikke underlagt regulering fra NVEs 
side 

Gebyrer knyttet til måling og avregning av kraftomsetning er å anse som en del av 
overføringstariffen og må fastsettes slik at brukere av nettet ikke diskrimineres. 

De aktører som er omtalt i retningslinjene er definert på følgende måte 

Netteier: 
Leverandør: 
Integrert selskap: 
Sluttbruker: 
Statnett Marked: 

Det selskap som har områdekonsesjon for nettvirksomhet. 
Et selskap som selger kraft i netteiers konsesjonsområde. 
Et selskap som både er netteier og leverandør. 
Kjøper av kraft som ikke selger denne videre. 
Ansvarlig for avregning av regulerkraft 

Retningslinjene skiller mellom nettvirksomhet og kraftomsetning. Kraftomsetning foretas av 
kommersielle aktører, som i retningslinjene er kalt leverandører. Med leverandør menes også 
den delen av integrerte selskap som driver med kraftomsetning, og i henhold til energilovens 
forskrifter skal alle leverandører likebehandles. 
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Måling og avregning - dagens praksis 

D•gnmarkedet 

Ukemarkedet 

' ' I 
: Bilateraleleontrakter 
' I 

i 

F9 
I I 

I 
I 

Anmeldt 
kraffkiøD 

Uttak 

Jeg skal  først beskrive hvordan måling og avregning foregår i dag: En leverandør 
som kjøper kraft over sentralnettet, foretar før levering en anmelding mot Statnett Marked. 
Anmeldingen skal omfatte alle avtaler om kraftkjøp som leverandøren har time for time. 
Leverandøren blir i ettertid avregnet mot Statnett Marked. Her sammenstilles anmeldt 
kraftkjøp og faktisk uttak. Differansen blir avregnet over regulerkraftmarkedet som "kjøp 
eller salg" avhengig om det faktisk uttaket er større eller mindre enn anmeldt kraftkjøp. 

Konsesjonsom ride 

 

8 Leverandør 0 M i l e p u n k t  

Alle leverandører som kjøper kraft over sentralnettet, leverer i dag timesvise uttaksdata til 
Statnett Marked. Når det bare er en leverandør i et konsesjonsområde, er det tilstrekkelig å 
måle innmatingen i nettet. Dette vil være situasjonen for et integrert selskap som har alle 
sluttbrukere i konsesjonsområdet som kunder. 
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Konsesjonsom r i d e  

G Leverandør (2J Målepunkt 

Når det er flere leverandører innenfor et konsesjonsområde er det ikke lenger tilstrekkelig 
å ba.re måle innmatingen i nettet. da en i innmatingspunktet ikke kan skille uttaket til de 
forskjellige leverandørene. For at en leverandør skal kunne identifisere sitt uttak. må 
leverandøren derfor måle eller få beregnet det timesvise uttaket hr», sine kunder. 

1. Netteier og leverandørenes grunnlag for avregning av regulerkraft 

I forhold til retningslinjene det to forhold som det er viktig å ha rede på: 

Netteier. 
Det er netteier som måler alt kraftuttak eller kraftinnmating som berører hans 
kraftnett. 
Netteier utarbeider og oversender avregningsdata til Statnett Marked. 

Leverandør: 
Det leverandørene som selv anmelder sitt kraftkjøp. men leverandørene fremskaffer 
ikke avregningsdata. 

Hvordan dette faktisk skal gjøres skal jeg nå prøve å forklare. 

I følge de nye retningslinjene er det netteiers plikt å oversende avregningsdata til Statnett 
Market på vegne av de enkelte leverandørene som selger kraft i konsesjonsområdet. Dette 
vil forenkle informasjonsutvekslingen siden netteier er ansvarlig for alle måledata, og det 
vil sikrer at Statnett Marked får avregningsdata som er i samsvar med den totale 
innmatingen i netteiers kraftnett. 

Men husk: Det er fortsatt leverandørene som anmelder sine kjøpsforpliktelser mot Statnett 
Marked. og det er også leverandørene som blir avregnet av Statnett Marked. 



2n. J n. 94 time.Lu Nett 1 Nett 2 Nett 3 

Nettinnmating 1285 2280 -3565 Avregning Anmelding Ubalanse 

Leverandør A - 2 (  )() -500 -1 ()()() -1700 -1800 100 

Leverandør B -1()0() - I 15{) -2150 -2200 50 

Leverandør C -50() -30() -800 -830 30 

Leverandør D 496() 4960 516() -200 

Nettap -85 -130 -95 -310 -330 20 
avregning 

Sum avregning, anmelding og ubalanse: 0 0 0 

Nettap -90 -140 -100 
anmelding 

Ubalanse 5 10 5 

Vi har forsøkt i en tabell å vise hvordan uvregrungsdata llg anmeldingsdata fremkommer. 
Tabellen viser det norske kraftsystemet. for enkelhets skyld bestående av tre nett ( I ,  2 og 
3) og fire leverandører (A, B. C og D). Anmeldingx- og avregningsduta gjelder for time 
IO uen 20. november 1994. Positive tall er innmating og negative tall er uttak. 

Yi ser først på nett I, for å se hvordan avregningdata for dette nettet fremkommer. Netteier 
skal ta utgangspunkt i innmatingen i nettet på 1285. Netteier skal så fremskaffe målte eller 
beregnede uttaksdata for de enkelte leverandørene i sitt nett for denne timen, for leverandør 
A er dette 200 og for leverandør B er dette I 000 Nettapet for denne timen blir da differansen 
mellom innmatingen på 1285 og uttakene på 200 og 1000 Tapet blir da 85. Det er disse 
avregningsdataene som netteier skal oversende til Statnett Marked. Dvs. at netteier må "vise" 
Statnett Marked at nettinnmatingen er lik summen av uttaket til de enkelte leverandørene og 
nettap. På denne måten blir konsesjonsområdet som helhet korrekt avregnet mot overliggende 
nett. 

På tilsvarende måte skal de andre nettene, 2 og 3, avstemme sine nett, og oversende 
avregningsdata til Statnett Marked. 

Når det gjelder nettap må netteier kjøpe dette fra en leverandør eller på de organiserte 
markedsplassene. Dette kjøpet må også anmeldes og avregnes, enten av netteier selv eller av 
en leverandør. 

En leverandør er selv ansvarlig for å anmelde sine kjøps- eller salgsforpliktelser til Statnett 
Marked. Vi har fått innspill på at netteierne også har behov for anmeldingsdata mht. 
driftskoordineringen. Netteiere bruker imidlertid ikke anmeldingsdata i sin 
driftskoordinering. I driftskoordineringen benyttes produksjonsplaner og netteiers egne 
erfaringsdata når det gjelder forbruk mht. temperatur, årstid, ukedag, og tidspunkt på døgnet. 
Leverandørene trenger derfor ikke sende anmeldingssdata til netteier. 
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Tar vi for oss leverandør A. så har han anmeldt sine forpliktelser for kjøp av kraft til 1800 
Dette er kraft denne leverandøren kjøper for å , e l (  videre til sluttbrukere Gjennom 
avregrnngsdata fra netteierne fat Statnett Mark eel d; L11rnla" ! •r å beregne hvor mye kraft 
leverandør A har tatt ut i den enkelte nrne I nett e1 l i d t e  :oo. 1 nett 2. 500 og I nett J, I 000, 
ttl sammen 1700 Differansen mellom det totale uttaket 0!? anmeldt kraftkjøp for denne timen 
blir da gjort opp mellom Statnett Marked og leverandøren mor regulerkraftprisen for den 
samme timen. 

På tilsvarende måte foretar Statnett Marked avregning for de andre leverandørene Her ser vi 
at summen av alle anmeldingene er null. dvs ar samlede kjøp- og salgsforpliktelser er de 
samme. Statnett Marked må løpende kontrollere at kjøp- og slagsforpliktelser faktisk går i 
null. For alle timer må kjøp og salg være idennsk Er ikke kjøp og salg identisk, vil ikke 
volum inn og ut av regulerkraftmarkedet stemme. 

For de organiserte markedsplassene er dette gitt. da prisen settes i et markedkryss der tilbud 
og etterspørsel er den samme For bilaterale kontrakter er dette mer problematisk Statnett 
Marked må for hver eneste bilateral kontrakt kontrollere at anmeldt kjøp. på uttaksiden, og 
salg, på innrnanngssiden, stemmer overens. 

På tilsvarende måte må avregningene gå i null Dvs. at målt uttak av kraft og avregnet nettap. 
er det samme som målt innmating I følge retningslinjene er det netteiere selv som skal 
avstemme nettene sine, og som skal sende inn avregningsdata til Statnett Marked Muligheten 
for feil blir derfor redusert 

Metoden for avregning innebærer at eventuelle unøyaktigheter i leverandørenes avregninger 
blir innarbeidet i netteiers tapsberegning. Blir uttaket til en leverandør i avregningen oppgitt 
til en lavere verdi enn det virkelige uttaket, vil det beregnede nettapet øke med differansen 
mellom virkelig uttak og avregnet uttak. Dette vil være en kostnad for netteieren. For å unngå 
at netteier blir belastet med store kostnader pga. feilavregninger av leverandørene. skal det 
derfor benyttes timesmålte verdier eller beregnede timesverdier basert på netteiers justerte 
innmatningsprofil. i avregningen mot Statnett Marked 

Retningslinjene legger opp til at netteier skal sørge for at både eget nettap og leverandørenes 
kraftuttak blir avregnet mot Statnett Marked. Dette medfører at det er nødvendig at alle 
netteiere etablerer en formell forbindelse med Statnett Marked. Det må derfor inngås en egen 
avtale mellom Statnett Marked og den enkelte netteier. Denne avtalen er ikke identisk med 
den aktøravtalen som i dag regulerer forholdet mellom Statnett Marked og de selskap som 
handler kraft på døgnmarkedet. Den avtalen som vi her snakker om, er en egen avtale som 
kun regulerer forhold i forbindelse med oversendelse av avregningsdata fra netteier til 
Statnett Marked. 



Kostnadene ved inngåelse av denne avregningsavtalen, skal derfor være betydelig lavere enn 
når det gjelder en aktøravtale som regulerer handel på de organiserte markedene. Må alle 
netteiere ha en slik avtale') I utgangspunktet ja, men det trenger ikke være netteier som 
gjennomfører selve avregningsarbeidet mot Statnett Marked. Avregningarbeidet kan i praksis 
overlates til en annen part, men det er netteieren selv som er ansvarlig for at dette blir 
gjennomført korrekt. 

Vi tenker oss et utsnitt av kraftsystemet bestående av et grensesnitt mot sentralnettet, et 
regionalnett og og tre distribusjonsnett. Det vil for NVE og Statnett Marked være 
uproblematisk hvis regionalnettet foretar avregningen mot Statnett Marked på vegne av de tre 
distribusjonsnettene. Dataflyten vil gå fra regionalnettselskapet til Statnett Marked. 
Regionalnettet og de tre distribusjonsnettene vil for Statnett Marked bli betraktet som ett nett. 
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En kan også tenke seg at et av distribusjonsnettene foretar denne avregningen på vegne av de 
andre to. Distribusjonsnett 3 må da sammenstille innmatingsdata mot regionalnettet for alle 
tre nett. Avregningsdata til Statnett Marked for alle tre nett går fra distibusjonsnett 3. 



--------- 

Et tredje alternativ er at en selvstendig enhet foretar avregningen på vegne av alle tre 
distribusjonsnettene. 

Uansett hvilket alternativ som velges. er det netteier som er ansvarlig for at avregningen blir 
gjort korrekt. Den enkelte netteier må selv vurdere hvilket alternativ som er mest effektivt, 
blant annet basert på de relasjoner som i dag finnes mellom tilgrensede nett. 
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2. Avregning basert på netteiers innmatingsprofil 

Jeg skal nå gjennomgå hvordan den justerte innmaunpsproulen skal brukes som grunnlag for 
avregning 

I de avregningsdata som netteier oversender til Statnett Marked skal leverandørenes data 
fremkomme på bakgrunn av målte timesverdier eller beregnede timesverdier basert på 
netteiers Justerte innrnatingsprofil. Det er på dette punktet at usikkerheten omkring 
retningslinjene har vært størst 

I forklaringen av bruken av denne profilen vil jeg gjennomgå følgende fire punkter 

Hvordan profilen fremkommer 
Hvordan profilen fordeles på de ulike leverandørene. 
Hvordan netteier foretar et periodevis økonomisk oppgjør mellom leverandørene. 
Risiko ved avregning basert på justert innmatingsprofil 

2.1 Hvordan profilen fremkommer 

- - - - - 7 1 ·  1111 tap 

' ; : : : : i t i  

111§11  ild<D-ti 

tid (dllg,)  

Først om hvordan profilen fremkommer. Netteiers innrnutingsprofil representerer J e n  
timesvise netto innmatingen i netteiers kraftnett. Den justerte profilen framkommer ved å 
ta utgangspunkt i innrnatingsprofilen, trekker fra nettap ( J e t  grønne området), trekker så 
fra lie sluttbrukere som avregnes timesvis og J e n  produksjonen som har innmating i nettet 
(det røde området). Den justerte innrnutingsprofilen (Je t  blå området), representerer da Jen  
gjennomsnittlige uttaksprofilen til de sluttbrukere som ikke timesmåles. Jeg vil her 
presisere at dette ikke er en såkalt predefinert profil som bestemmes i forkant av 
kraftuttaket. Dette er en profil som fremkommer på bakgrunn av J e n  faktiske 
kraftinnmatingen time for time. 



I retningslinjene heter det at justeringen for nettap skul gjøres på bakgrunn av 
erfaringsdata. Dvs. at den timesvise kraftinnmatingen skal fratrekkes timesverdier for tap. 

For mange netteiere er erfunngsdata fur tap heller mangelfulle. For det første er det 

usikkerhet hvor stort tapet er på årsbasis. noe som bl a skyldes at avlesningene av målerne er 
spredd over året. For det andre er det liten kunnskap om hvordan tapet fordeler seg over året 

Begge disse forhold er vesentlige for å kunne beregne de totale tapskostnadene som skal 
belastes overføringstariffen. Hensikten med disse retningslinjene er imidlertid ikke å få 
beregnet tapene med pinlig nøyaktighet Det er altså tilstekkelig å benytte de anslag for 
tapsberegninger som I dag finnes hos den enkelte netteier 

Det anslag som netteier har for årstapet. og som alle netteiere må beregne for å kalkulere 
overføringstariffen, er et godt utgangspunkt for å beregne det timesvise 
tapet 

lirresvis rettap = F 
frstap, 
nettbelastning, 
nettkCJlfigurasja, 

Det vil være mulig å beregne det timesvise uttaket i alle nett med god nok nøyaktighet. som 
en funksjon av årstap, nettbelastning og nettkonfigurasjon. Jeg vil understreke at god nok 
nøyaktiget, ikke er absolutt nøyaktighet. Klaus Livik fra EFI vil komme tilbake til dette i sitt 
innlegg seinere i dag 
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2.2 Hvordan profilen fordeles på de ulike leverandørene 

Jeg vil videre forklare hvordan den justert innmat.ur -profilen fordels på de ulike 
leverandørene 

Timesverdier 

Datu: 20.1 ()_ 94 Amie! time I time 2 time 3 time 4 

Kraftinnrnatning 20() 175 165 160 

Forventet nettap 20 14 l) 6 

Timesmålte verdier 100 95 92 92 

Justert 80 66 64 62 
innmatningsprofil 

Leverandør A 75.00 6() 49.5 -ix 46.5 

Leverandør B 15.00Ck 12 9.9 9.6 9.3 

Leverandør C I 0.()0 X 6,6 6A 6.2 

Totalt ikke timesmålt 80 66 64 62 

Denne tabellen viser hvordan den justerte innmatingsprofilen fremkommer for de fire første 
timene 20. oktober 1994 for en netteier. Kraftinnmating - forventet nettap - timesmålte 
verdier gir justert innmatingsprofil. Tabellen viser også at den justerte mnrnatingsprofilen blir 
fordelt på de forskjellige leverandørene etter prosentsatser. 

Dette viser at den justerte innmatingsprofilen sammen med den prosentvise fordelingen av 
uttaket. blir benyttet av netteier for å fremskaffe den enkelte leverandørs avregningdata 
ovenfor Statnett Marked. I tillegg kommer de sluttbrukerne som blir timesmålt. Dvs. en 
leverandørs avregrnngsdata fra et nett kan bestå av både timesmålte verdier. og beregnede 
timesverdier basert på den justerte innmatingsprofilen. 

Prosentsatsen skal beregnes på bakgrunn av en leverandørs forventede andel av ikke- 
timesmålte uttak. Netteier skal legge til grunn de sluttbrukere leverandøren har som kunder 
og det forventede kraftfuttaket til disse i avregningsperioden. Normalt kan man her legge til 
grunn forrige års forbruk. Avregningsperioden er begrenset oppad til et år. 



Grunnlag 
15.12.93 15.12.94 Periode % beregning 

Lev. nr. Kunde nr. Måler nr. kWh kWh kWh kWh 

2 5 12 465 532 739 840 274.308 274 308 

'") 5 3 l 35 209 151.645 116.436 116.436 - 

' 100 250 141 200 164.980 23.780 23.780 

2 304 640 26 000 

Beregnet uttak for leverandør nr 2 - ikke timesmålt 440.524 

Beregnet uttak for nettet - ikke timesmålt 250.466.100 

Prosentsats ved fordelinz av iuster innmatinzsnrofil 0 18% 

Tabellen viser et eksempel på et utsnitt av en netteiers kunde-informasjon-system. Bestående 
av leverandørnr.. kundenr.. målernr .. målerstand pr 15 januar 1993, målerstand pr 15 
januar 1994, kraftuttaket mellom de to måleravlesningene, og beregningsgrunnlag for 
fordelingsprosenten 

Det er gjort en sortering etter leverandørnummer for å kunne beregne prosentsatsen for hver 
enkelt leverandør. Vi ser at for leverandør nr 2 finnes det uttaksdata fra 1994 for kundenr 5 
og l 00, disse kan da brukes som beregningsunderlag for prosentberegningen. For kunde nr. 
304 finnes det ikke målerdata, her må netteier estimere en verdi basert på hva slags kunde 
dette er. Tilsammen gir dette et beregnet uttak for leverandør nr 2 på 440.524 kWh. Sett i 
forhold til det nettets samlede uttak som ikke timesmåles på 0,25 TWh gir dette en 
prosentsats for leverandør nr 2 på 0, 18% 

Det er viktig at alt tallmateriale som inngår i beregningen av prosentsatsen henføres til 
samme periode, slik at temperaturforskjeller ikke påvirker dataene. 

Eksemplet viser at det er behov for et informasjonshåndteringssystem som tar seg av disse 
beregningene. Det er imidlertid ikke nødvendig at et komplett system må være på lufta fra I. 
januar 1995. Nå er det slik at for de fleste nett er det en stor leverandør som kanskje har over 
90% av markedet. Det vil derfor være tilstrekkelig å gjøre den beregningen som jeg nå har 
vist, for de leverandørene som utgjør de siste IO prosentene. 
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I ttak k\ \ ih Prosentandel 
-- 

Totalt uttak I nett :::--c i66 100 I 00,00°'o 
- 

Leverandør I 440 524 0,18% 

Leverandør 2 5.500 700 2.20% 

Leverandør 3 18 700.850 7.47% 

I .everandør 4 225.824.026 90 16% 

Tabellen viser at når netteier I dette tilfellet beregner prosentsatsene til de tre minste 
leverandørene, så kan netteier bruke disse satsene til å beregne prosentsatsen til den største. 
Netteier slipper derfor å regne sammen hver enkelt kunde til den store leverandøren 

Som vi har sett er prosentsatsen et resultat av hvilke kunder den enkelte leverandør har Dette 
medfører at netteier må oppdatere prosentsatsen hver gang en sluttbruker skifter leverandør. 
For å unngå at netteier må foreta disse beregningene til stadighet, er det satt begrensinger på 
når leverandørskifte kan skje I retningslinjene heter det at en sluttbruker. som ikke 
timesmåles. kun kan skifte leverandør ved begynnelsen av hvert kvartal 
Netteier må da sette en frist for hvor nært opp til kvartalskifte netteier må ha beskjed om 
leverandørskifte, f e k s  I til 2 uker Siden retrungslinjene trer I kraft fra I Januar 1995. kan 
ikke sluttbrukere skifte leverandør i perioden frem til I april 1995. hvis disse leverandørene 
skal avregnes på bakgrunn av justert mnmatingsprofil Det vil i praksis si at leverandørskifte. 
uten timesmåling hos sluttbruker. tidligst kan skje fra I. april 1995 



2.3 Hvordan netteier foretar et periodevis økonomisk oppgjør mellom 
leverandørene 

Den prosentvise fordelingen av uttaket ul de enkelte leverandørene som netteier beregner. vil 
ikke stemme overens med den reelle fordelingen Avregning ved bruk av JU Stert 
innmatingsprofil krever derfor ar strømmålerne til en leverandørs kunder blir avlest 
periodevis, feks en gang I året. 

Lev. A Lev. B Lev. C Nettap Sum 

Beregnet fordeling (GWh) 800 100 60 70 1030 

Målt fordeling (GWh) 790 105 63 72 1030 

Differanse (GWh) 10 -) 
., ,., 

0 -.) -,,_ 

Veid reg.kraftpris (kr/MWh) 170 170 170 170 

Økonomisk oppgjør med 1700 -850 -510 -340 0 
netteier (tusen kr) 

Tabellen viser hvordan dette økonomiske oppgjøret mellom en netteier og tre leverandører 
kan foregå Beregnet fordeling, er det kraftvolumet som netteierne har kommet fram til på 
bakgrunn av den Justerte innmatingsprofil og prosentsatsene, for avregningspenoden I dette 
eksemplet er avregningsperioden et år De beregnede verdiene skal inngå i avregningsdataene 
som netteier hver uke oversender Statnett Marked 

Den målte fordelingen er hva de enkelte leverandørene faktisk har tatt ut i løpet av 
avregningsperioden, basert på måleravlesninger. Vi har i dette eksemplet forutsatt at alle 
sluttbrukere blir avlest til samme tidspunkt. Summen av beregnet fordeling og faktisk 
fordeling vil alltid være den samme, fordi begge fordelingene baserer seg på målt innmating i 
nettet. 

Differansen mellom beregnet fordeling og målt fordeling viser hvor "riktig" netteier har 
beregnet prosentfordeling mellom leverandørene. Her ser vi at leverandør A har tatt ut 
mindre enn beregnet. mens de andre leverandørene B og C har tatt ut mer en beregnet. 
Netteier har også beregnet sitt nettap for lite. Summen av avvikene vil alltid være null, fordi 
det er snakk om fordeling av et gitt volum. 

Differansen skal gjøres opp mellom netteier og den enkelte leverandør, til en veid 
regulerkraftpris. Regulerkraftprisen skal veies mht. den justerte innmatingsprofilen i 
avregningsperioden. Siden summen av volumdifferansene går i null, vil også summen av det 
økonomiske oppgjøret gå i null. Dette viser av at netteier ikke eksponeres for en økonomisk 
risiko ved dette oppgjøret. Det er selvfølgelig under den forutsetting at de leverandørene som 
har tatt ut mer kraft en beregnet, gjør opp for seg. 

Lengden på avregningsperioden bestemmes av netteier, med begrensning oppad til ett år. 
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Tidspunktet for måleravlesning bestemmes av netteier Måleravlesningene kan skje samtidig 
for alle sluttbrukere i nettet. som jeg har vist I eksempler !. rcue vil primært være gjennom 
selvavlesning Svstemer for selvavlesning vil otte· , ,1..t: . i : : ' ·  -costnadseffektrvt For a fa opp 
avlesningsdisiplinen burde det ikke være noe 1 , e1i:1 t ,,. , , r,føre gebyrer med for sent 
innkomne avlesningskort. eller ved a1 "fusk" oppdage- , n! s• .kkprøve-rnalinger 

Et annet alternativt vil være å avlese hver a\, leverandørene separat En leverandør I Januar. 
en i februar. osv Hvis dette baseres på manuell avlesning av netteier selv. kan avlesningene 
bli lite effektive. fordi man risikere at en ieverandørs kunder er spredt geografisk. 

Et tredje alternativ kan være effektivt i tilfeller der en leverandør er dominerende i et nett 
Her avleses kundene til de små leverandørene samlet. feks. i løpet av januar. mens kundene 
til den dominerende leverandøren avleses spredt ut over resten av året Dette under 
forutsetning av at den dommereride aktøren aksepterer en slik løsning Oppgjøret vil være 
nøyaktig for de små leverandørene. mens oppgjøret i forhold til den dominerende 
leverandøren vil være mindre nøyaktig NVE vil kontrollere at denne metoden ikke benyttes 
av integrerte selskap. for å skyve innkjøpskostnader for kraft. over fra omsetningsenheten til 
nettenheten 

Et fjerde alternativ er å aktivt bruke de dataene som finnes i et velfungerende kunde- 
informasjons-system Her kan parametre som leverandørnr.. målenr . kundenr. sonenr .. 
beregningsgrunnlaget for prosentfordelingen og målerstand kobles sammen slik at netteier 
kan inndele sitt område I geografiske soner. der samtlige sluttbrukere blir avlest til en 
konsentrert periode. uavhengig av hvilken leverandør de tilhører. Eksempelvis kan Oslo 
Energi avlese Torshov i januar. Tåsen i februar. osv. Datateknisk er dette fullt ut mulig. 

Alle disse fire alternativer vil være akseptabele Det er opp til netteiers vurdering av hva som 
er effektivt. som avgjør hvilken metode som bør velges 

Generelt vil avregningen blir mest nøyaktig hvis avlesningen for alle kundene til en 
leverandør skjer til samme tidspunkt. I retningslinjene heter det derfor at måleravlesning av 
alle sluttbrukere til en leverandør, eller av alle sluttbrukere som er innenfor en leverandørs 
kundegruppe (feks. en sone), skal skje så raskt som mulig. Med så raskt som mulig, mener vi 
at de aller fleste sluttbrukere til en leverandørs kundegruppe, skal være avlest innen 14 dager. 
Unntak til dette er når leverandøren selv akseptere en lengre periode. 

I følge retningslinjene er netter pliktig til å gjøre avlesningsdata tilgjengelig for den enkelte 
leverandør på en hensiktsmessig måte, for at leverandørene skal kunne fakturere sine kunder. 
Dette innebærer at netteier må oversende avlesningsdata til hver leverandør. fordelt på 
målerpunkt og kunde. 

2S 



2.4 Risiko ved avregning basert på justert innmatingsprofil 

Når det gjelder bruk a\· den justerte innmatmgsprofilen har jeg nå gjennomgått 

Hvordan profilen fremkommer 
Hvordan profilen fordeles på de ulike leverandørene. 
Hvordan netteier foretar et periodevis økonomisk oppgjør mellom leverandørene 

Jeg skal nå oppsummere hvordan de ulike partene blir utsatt for nsiko ved avregning etter 
denne profilen. 

Yi tar først for oss netteier Netteiers utsettes ikke for risiko forbundet med kostnader ved 
leverandørenes timesvise avvik mellom anmeldt kraftkjøp og det reelle kraftuttaket, såkalt 
ubalanserisiko Dette skyldes at det er den reelle kraftinnmatingen som legges til grunn for 
avregningen. Det er imidlertid en viss risiko for at leverandørene ikke er betalingdyktig ved 
avregningstidspunktet i situasjoner der leverandører har tatt ut mer kraft enn forventet. 

Statnett Marked løper ingen nsiko ved avregrnng basert på netteiers justerte innrnatmgsprofil, 
da all unøyaktighet mht differanser mellom virkelig og beregnet uttak blir gjort opp internt 
innenfor de enkelte konsesjonsområdene I forhold til Statnett Marked skjer det derfor ingen 
endring i håndteringen av ubalanse ved avregning basert på netteiers justerte 
innmatingsprofil. 1 forhold til avregmng etter målte timesverdier. 

Effekt 

Pris 

Sluttbruker A. Vinner 

- - - - - 1 n n m a t i n g s p r o f i l  

Sluttbruker B: Taper 

Tid (år) 

Figur 5: Slluttbruker A vinner og sluttbruker B taper på avregning 
etter netteiers justelle innrnatingxprofil. 

For den enkelte sluttbruker vil den ovenfornevnte metoden ikke være helt nøyaktig. 
Leverandørenes innkjøpskostnader for kraft vil være basert på den justerte 
innmatingsprofilen, fordi leverandørene blir avregnet etter denne. Yi forutsetter derfor at 
leverandørene også velger å avregne sine kunder, etter den justerte innmatingsprofilen. Dette 
er imidlertid ikke et krav. 
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De sluttbrukere som har et relativt uttak som er større enn gjennomsittet når prisene er høve, 
og et uttak som er relativt mindre når pr.sen er lave. vist med den røde kurven. vil tjene pa 
avregmng etter netteiers justerte mnman.igsprofit 

De sluttbrukere som relativt sett tar u: j;re nar prisen er høy. og relativt sett tar 111 mve ncir 
prisen er lav. vist med den gule kuven, vii rape på avregning etter den justerte 
innrnaungsprofilen. 

De sluttbrukere som taper, vil være interessert til å bli avregnet basert på tunesmåling Dette 
gjør ar en viss andel av de sluttbrukere vil velge å få timesmåle kraftuttaket. fordi dette vil 
være lønnsomt for dem Dette medfører at de sluttbrukere blir igjen i den justert 
innrnatingsprofil, vil ha reelle uttaksprofiler som over tid vil være relativt like 

Ser vi på forholdet mellom leverandørene. vil avregning etter den justerte innmatingsprofilen 
ikke forrykke det innbyrdes konkurranseforholdet. Er en sluttbruker ikke timesmålt, vil den 
leverandøren som har denne som kunde. blir avregnet på samme måte uansett hvem som er 
leverandør Dvs. at kostnadsforholdet tii leverandørene ikke blir påvirket. 

Det vil heller ikke være slik at noen sluttbrukere vil være mer attraktiv for leverandørene. 
avhengig av hvordan sluttbrukerens virkelige uttaksprofil er i forhold til den justerte 
innmanngsprofilen En sluttbruker som ikke timesmåles gir de samme relative 
innkjøpskostnadene for leverandøren. uansette hvordan sluttbrukerens virkelige uttaksprofil 
er 



3. Timesmåling og gebyrer 

Jeg skal forsøke å klargjøre reglene for timesmåling og gebyrer 

Jeg vil konsentrere meg om hvilke uttak som skal timemåles og om hvordan kostnadene ved 
dette skal fordeles. 

3.1 Timesmåling 

NVE ønsker i utgangspunktet så lite timesmåling som mulig så lenge prisen på utstyret er så 
høy som i dag. Retningslinjene legger derfor opp til en hovedregel om at en leverandør kan 
kreve å bli avregnet etter netteiers innmatningsprofil. 

Yi har tidligere vist at noen sluttbrukere vinner på en avregning etter en justert 
innmatnmgsprofil og noen taper på dette. 

Hvorfor timesmåling? 

Effekt w - - -  

Pris 

Tid (år) 

Vi ser at sluttbrukere som har relativt uttak som er større enn gjennomsnittet når prisene er 
høye, og et uttak som er relativt mindre når prisene er lave, vil tjene på avregning etter 
netteiers justerte innmatningsprofil. 

For å unngå at store forbrukere med atypisk uttaksprofil får store gevinster ved en avregning 
etter profilen, settes det en øvre grense for årlig energiuttak pr. målepunkt som kan avregnes 
på denne måten. 

Grensen settes til 500.000 kWh pr. uttakspunkt. 

Yi kan se på et eksempel hvordan dette vil fungere i praksis. 
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Eksempel 

Sluttbruker med 3 målepunkt 
,_400.000 KWh i mares ikke 

' " ' '  

- - - - - - - ·  

i 
I \ 

\450.000 KWh I males ikke 
- - - - .  

,':'.650.000 KWh 
0! 

skal 
\ ; måles 

'------------_..,/ 

Vt tenker oss en sluttbruker med et årlig energiuttak på 1.500.000 kWh Han tar ut kraft 
gjennom 3 punkt. Her er det bare punkt 3 som skal måles etter reglene i retningslinjene. 
Grensen er altså satt ved 500.000 kWh pr målepunkt og ikke pr sluttbruker. Med målepunkt 
mener vi primærmålene Dersom netteier. leverandør eller sluttbruker ønsker måling av de 
andre punktene med årlige uttak under 500.000 kWh er dette selvsagt mulig. Jeg vil komme 
tilbake til hvordan slike løsninger skal håndteres. 

Sluttbrukere som har målepunkt med et årlig energiuttak over 500.000 kWh skal altså alltid 
timesmåles. Netteier er ansvarlig for installasjon, drift og vedlikehold av utstyret for 
timesmåling. Bakgrunnen for at dette ansvaret tillegges netteier er at det er et mål å ikke 
blande for mange utstyrsstandarder innenfor den enkelte konsesjonærs geografiske område. 
Netteier er dessuten den som i dag har relevant kompetanse til denne oppgaven. Kostnadene 
forbundet med slikt utstyr skal dekkes av netteier og inngår i beregningsgrunnlaget for 
overføringstariffen på det aktuelle nettnivået. Netteier har også ansvaret for avlesningen av 
målerstanden og bestemmer selv tidspunktet for måleravlesning. 

Vi har anslått at det i Norge er ca. I 0.000 målepunkt over grensen på 500.000 kWh som i dag 
ikke har utstyr for timesmåling. For at netteier ikke skal få alt for stor belastning med dette 
arbeidet, har vi sagt at utstyret skal innfases innen I. januar 1996. 
Leverandør/sluttbruker kan kreve at kraftuttaket skal timesmåles. Dette vil være tilfeller der 
sluttbruker taper på avregning etter justert innmatnigsprofil i forhold til den reelle 
uttaksprofilen. 

Dersom leverandøren eller sluttbruker ønsker å timesmåle sluttbrukere som har et årlig 
energiuttak som er lavere enn 500.000 kWh pr. målepunkt, må disse selv dekke kostnadene 
med dette. Også for timesmåling under grensen på 500.000 kWh pr. år er det netteier som er 
ansvarlig for installasjon, drift og vedlikehold av nødvendig utstyr for å gjennomføre 
målingene. For å dekke kostnadene ved denne timesmålingen har netteier anledning til å t a  et 
årlig gebyr med begrensning oppad til kr 2.000,- pr. målerpunkt. Det vil da lønne seg for 
sluttbruker å kreve timesmåling der : n r r  han taper mer enr l.:_r 2 .000,- pr. år ved avregning 
etter en justert innmatningsprotil. 



Gebyret må betraktes som den prisen en sluttbruker må betale for å "komme seg ut" av den 
justerte innmatningsprofilen. Denne prisen bør ikke være for høy. 

Noen netteiere kan ha ønske om å timesmåle enkelte sluttbrukere eller å senke den generelle 
grensen for timesmålte uttak Årsaken til dette kan f. eks være at netteier ønsker å timesmåle 
overfønngen for enkelte kunder NVE vil ikke motsette seg dette dersom netteieren kan 
godtgjøre at en slik timesmåling er forsvarlig ut fra kravet om en effektiv drift av 
monopolvirksomheten 

Netteier må i slike tilfeller selv dekke kostnadene med timesmålingene. Kostnadene vil inngå 
i beregningsgrunnlaget for overføringstariffen. Dette betyr ikke at den enkelte sluttbruker får 
et påslag på sitt fastledd tilsvarende de årlige målekostnadene, men at kostnadene skal bakes 
inn i beregningsgrunnlaget for overføringstariffen for alle kundene på dette nettnivået. 

For at leverandørene skal kunne avregne sine timesmålte kunder, er netteier pliktig til å gjøre 
informasjon om det timesvise uttaket til de enkelte sluttbrukere kostnadsfritt tilgjengelig i et 
elektronisk lesbart dataformat for leverandørene Petter Støa/Klaus Livik fra EFI vil komme 
nærmere inn på hva som menes med dette i sitt innlegg. 

3.2 Gebyr ved leverandørskifte 

Gebyrene knyttet til måling og avregning av kraftomsetning er å anse som en del av 
overføringstariffen, og skal fastsettes slik at brukere av nettet ikke diskrimineres. Gebyrene 
netteier kan kreve ved leverandørskifte er imidlertid skilt ut fra overføringstariffen. Dette er 
gjort for å synliggjøre for sluttbruker og leverandør hvilke kostnader de pådrar seg ved 
leverandørskifte. På denne måten vil sluttbruker og leverandør kunne tilpasse sin adferd i 
markedet til de kostnader som adferden skaper. 

Retningslinjene fastsetter en øvre grense for gebyrene. 

Netteier har anledning til å t a  et gebyr på inntil kr 200,- for hver gang en sluttbruker skifter 
leverandør. Vi har under arbeidet med retningslinjene forhørt oss hos en del netteiere om 
dette beløpet dekker deres kostnader i forbindelse med leverandørskifte. Enkelte netteiere har 
svart oss at kostnadene ligger under 200 kroner, mens andre har svart at beløpet ikke dekker 
kostnadene. Tanken bak gebyrstørrelsen er at netteierene skal ha dekket kostnader som blir 
påført dem, men samtidig at gebyret ikke skal være av en slik størrelse at det hindrer små 
sluttbrukere i å skifte leverandør. 

I tillegg kan netteier ta et gebyr på inntil kr 4.000,- pr. år fra hver enkelt leverandør som 
selger kraft i konsesjonsområdet. Gebyret skal gå til inndekning av kostnader netteierene har 
med håndtering av leverandører. I tillegg vil gebyret på kr. 4.000,- medvirke til at det kan 
være gunstigere for en leverandør å ha mange kunder i få forsyningsområder, fremfor å ha 
kundene sine spredt i mange nett. 

Netteier har ikke anledning til å ta gebyrer ut over dette, eller å praktisere forhøyet fastledd i 
overføringstariffen for de sluttbrukere som skifter leverandør. 
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Reglene for timesmåling og gebyrer kan kort oppsummeres slik· 

Uttak over 500 000 kWh skal urnesmåles Ko.tt.,•.• ·• • 1e dekkes a" netteier 

Både leverandør og netteier kan kreve at uttak Jn, t:, 500 000 kWh t-1'1c·sinåk, 
Dersom uttaket måles etter ønske fra leverandøren, kan netteier kreve et årlig gebyr 
på kr 2 000,- fra leverandøren Dersom det er netteier som krever timesmåling må 
han dekke kostnadene selv 

Ansvar et for installasjon. drift og vedlikehold av måleutstyret ligger alltid hos 
netteier 

Netteier har anledning til å kreve gebyrer ved leverandørskifte. Retningslinjene fastsetter en 
øvre grense for gebyrene 



Norges vassdrags- og energiverk 
Seminar om konsekvensene av retningslinjer for 

måling og avregning av kraftomsetning 

4. Informasjonshåndtering for netteier 
Petter S tøa /  Klaus Livik, EFI 
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Informasjonshåndtering for netteier 
v/ Petter Støa og Klaus Livik, EFI 

Retningslmjene for måling og avregning av kraftornsetrung gir føringer for bruk av 
informasjonsteknologi i den hensikt å oppna rasjonelle rutiner hos alle involverte aktører 
Aktørene er mange og har forskjellige roller, men vil i sum danne det norske kraftmarkedet, 
bestående både av en konkurranseutsatt del og en monopoldel. I arbeidet med en for aktørene 
praktisk tilpasning til konsekvensene av retningslinjene, er det viktig med presiseringer og 
praktiske oppskrifter på hvordan best mulig tilpasse seg den nye situasjonen. 

Selv om retningslinjene utarbeidet av NVE primært skal regulere forhold som angår den 
monopolkontrollerte netteier, vil alle typer aktører bli berørt av de endringer som 
retningslinjene medfører I dette notatet vil aktørenes roller bli presisert. Konsekvensene for 
hver type aktør vil bli konkretisert 

1. ROLLEFORDELING 

Når det snakkes om kraftmarkedet er det tidvis stor begrepsforvirnng om aktørenes roller 
Dette gjelder på flere nivå, og kan kanskje gis en form for oppklaring gjennom følgende 
presiseringer - sett i lys av retningslinjene for måling og avregning 

Nettdrift: 
Netteier: 
Kraftomsetning: 

Integrert selskap: 

Kunde. 
Sluttbruker. 

Nettkunde: 
Kraftkjøper: 
Leverandør: 
Trader: 
Megler: 
Markedsplass: 
Markedskoordinator: 
Totalkunde: 

Den delen av en netteiers virksomhet som er monopolkontrollert. 
Områdekonsesjonær med tilknytningsplikt/forsyningsplikt. 
Konkurranseutsatt virksomhet med kjøp og/eller salg av kraft - 
betinger omsetningskonsesjon. Kraftomsetning kan foregå i eget 
selskap eller som virksomhetsområde i integrert selskap. 
Selskap som både har nettdrift og konkurranseutsatt virksomhet (feks. 
kraftomsetning). 
Kjøper av kraft og/eller transporttjenester 
Kjøper av kraft og/eller transporttjenester til eget forbruk. Forestår 
ikke videresalg. 
Kjøper av transporttjenester fra lokal områdekonsesjonær/netteier. 
Kjøper av kraft fra leverandør med orris.konsesjon. 
Selger av kraft. 
Leverandør og/eller kraftkjøper. 
Formidler av informasjon om kjøp og salg av kraft. 
Sted hvor kjøpere og selgere "møtes". 
Statnett Marked 
Sluttbruker som kjøper både kraft og transport fra den lokale 
områdekonsesjonær. 

Den presenterte listen av forklaringer på aktører kan forenkles når det i stedet blir fokusert på 
aktørenes roller i kraftmarkedet. Skal det på et overordnet nivå gjøres en stilisert betraktning 
av hvilke roller som må være tilstede for at kraftmarkedet skal fungere, kan følgende figur 
være beskrivende: 



Leveradør Markedsplass i Netteier Sluttbruker/ 
kunde 

B 

A Gjennom børs/ Statnett Marked 

B Bilateralt 

I tillegg er selvfølgelig Statnett som systemkoordinator og ansvarlig for Sentralnettet en 
nødvendig deltager 
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2. NØDVENDIG FL YT AV IFOR!\1ASJON MELLOM 
AKTØRER MED llLIKE ROLLER 

Med det som mål å oppnå rasjonell malmg ng avr•.:1,n1g ei\ kraftomsetning. vil det stilles 
krav til alle rolleinnehaverene i kraftmarkedet. Med de nye retningslinjene for måling og 
avregning vil det være et behov for en detaljert gjennomgang av praktiske konsekvenser 
relatert til flyt og håndtering av informasjon mellom de ulike rolleinnehaverene I følgende 
figur er en slik flyt skissert på en skjematisk måte Pilene indikerer hvilken vei informasjon 
skal gå. 

Statnett 
Marked Netteier 

2.1 lnformasjonssflyt mellom sluttbruker og netteier. 

Forholdet mellom netteier og sluttbruker er i prinsippet uendret. Fremdeles er det måleverdier 
og regningsutsendelser som er det primære. Avhengig av om sluttbruker er totalkunde eller 
bare nettkunde vil følgende situasjoner oppstå: 

Nettkunde: Måleverdier for avregning av transporttjeneste innhentes av netteier. Regning 
for avregnet kjøp av nettjeneste sendes nettkunden. Avlesningstidspunkt skjer 
i henhold til nye krav om samtidig avlesning. Kundens størrelse og/eller avtale 
mellom involverte aktører avgjør behov for måleutstyr. 

Totalkunde: Samme som for nettkunde m.h.p data fra kunde til netteier. Fra 
netteier/everk/integrert selskap til totalkunde skal regning for både kraft og 
transport sendes kunder: 
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2.2 Informasjonsflyt mellom sluttbruker og leverandør. 

Så fremt netteier har ansvar for måleutstyr og innsamling av måleverdier. kan to situasjoner 
for informasjonsflyt fra kunde ul leverandør oppstå Disse er 

A Alle maleverdier innhentes a" netteier Ingen direkte informasjonsflyt fra kunde til 
leverandør Leverandør sender kraftavregning direkte til kunde 

B .\ vi este måleverdier for kraftavregning sendes fra kunde til lev erandør Leverandør 
sender kraftavregning direkte til kunde 

Avregningsrutiner avtales mellom leverandør og sluttbruker 

2.3 Informasjonsflyt mellom netteier og STA TN ETT MARKED. 

Netteier har som ansvar å utarbeide og oversende avregningsdata til Statnett Marked. Dette 
skjer på vegne av de enkelte leverandørene som selger kraft I netteiers konsesjonsområde 
Netteier er ansvarlig for kvalitetssikring av alle måledata Krav til oppløsning på data fra 
netteier til Statnett Marked 

A Reelt kraftuttak med times oppløsrung fordelt på hver leverandør som selger kraft i 
netteiers konsesjonsområde Det er viktig a forstå at data ikke skal spesifiseres på 
kundenivå 

Hvis netteier kjøper sitt tap via Statnett Marked, skal dette anmeldes og avregnes som om 
netteier er leverandør med salgsforpliktelse i netteriers eget konsesjonsområde 

2.4 Informasjonsflyt mellom leverandør og STA TN ETT MARKED. 

Uansett i hvilke deler av landet en leverandør har sitt salg, så skal de selv anmelde sitt 
forventede kraftuttak til Statnett Marked. Anmeldingen skal presenteres som en sum for hvert 
geografiske prisområde hvor kraftuttaket skal foregå. Tidsoppløsningen på anmeldt kraftsalg 
er I time. 

2.5 Informasjonsflyt mellom netteier og leverandør. 

Forholdet mellom netteier og en gitt leverandør vil være preget av de generelle forpliktelser 
netteiere har overfor leverandører. Hovedforpliktelsen er å oversende til leverandør 
kvalitetssikrede avregningsdata med times oppløsning i sum for hver leverandør. Dette skal 
skje for hver avregningsperiode. I tillegg skal netteier forestå sluttoppgjøret mellom de 
leverandørene som leverer kraft i netteiers konsesjonsområde. Sluttoppgjøret framkommer 
som en saldering mellom stipulerte og målte kraftleveranser for hver leverandør i 
avregningsperioden. Skal netteiers tap kjøpes bilateralt fra leverandør, vil informasjonsflyten 
bli som for vanlige bilaterale kontrakter. 



3. UTFORDRINGER HOS NETTEIER K'\iYTTET T IL  NYE 
RETNINGSLINJER FOR M.ÅLl'.\G ( ) ( ;  \ VREGNING AV 
KRAFTO:VISETNING 

V1 vil I dette kapittelet ga konkret 111n pc, hvilke d m d  som tlyter. hvordan de bearbeides. og 
hvem som gjør hva For ikke å måtte bruke "if then else" alt for ofte i løpet av beskrivelsen. 
tas det utgangspunkt 1 en situasjon hvor netteier har tatt alt ansvar for oppgaven med 
framskaffing av avregningsdara. Vi går da direkte løs på netteiers oppgaver 

3.1 Netteier framskaffer avregningsdata - beskrivelse av oppgaven 

Statnett Marked har innen fem dager etter siste dag 1 avregmngsuken behov for følgende 
informasjon fra alle ornrådekonsesjonærer (Netteier) 

Total innmating i nettet. både fra overliggende nett og produksjon innen området. 
Samlet innmating og uttak for hver leverandør i området Dette inkluderer alle 
leverandørens kunder i området. både timesmålte og profilavregnede. 
Netteiers tap 

Netteiers tap er kanskje den enkeltfaktor som kompliserer informasjonsbearbeidingen mest. 
og er derfor nevnt som et eget punkt I prinsippet er nettapet å regne som en belastning 
(tilhørende netteieren som sluttbruker) som pr definisjon må profilavregnes, men ellers kan 
ses på som enhver annen belastning. Grunnen til at nettapet likevel behandles spesielt er at 
det inngår i flere andre sammenhenger. og er en sentral faktor i vurderingen av hvor godt 
netteieren som monopolist utfører sitt oppdrag 

Et par presiseringer er nødvendig : 

Det er viktig å alltid ha klart for seg at omsetningsdelen i det integrerte selskapet og 
dets kunder skal behandles på eksakt samme måte som såkalte "eksterne" 
leverandører og deres kunder. 

Det er kun avregningsunderlag for Statnett Markeds "ubalanseoppgjør" det gjelder. 
Dette er avviket mellom anmeldt og målt uttak for aktørene i området. og gjøres opp 
til regulerkraftpris. Denne utføres hver uke, og de "måle"-dataene som danner 
underlaget for oppgjøret skal være Statnett Marked i hende innen 5 dager etter 
avregningsukens avslutning. Selve anmeldingen mot Statnett Marked er 
leverandørenes ansvar 

Når dette avregningsunderlaget er sendt Statnett Marked og alle regninger basert på 
denne er gjort opp. er netteier (og alle aktørene) ferdige med sitt oppgjør mot Statnett 
Marked (for den gjeldende uken). 

Avregningsunderlaget for en leverandørs uttak (på kundesiden) i perioden vil bestå av 
timesmålte ox profilavregnede kunder ( eventuelt bare en av typene) 



Når forholdet til Statnett Marked er gjort opp (det skjer uke for uke), er det kun den 
"unøyaktighet" som ligger i estimeringen av forbruket til profilavregnede kunder som 
er uoppgjort. og krever et eget oppgjør for avstemming når de profilavleste kundenes 
målere avleses. Dette er et oppgjør hvor kroner flyter mellom netteier og 
leverandørene i området For netteier er det kun nettapet dette angår 

De følgende figurene viser hvilke typer data og bearbeiding av disse som er nødvendig hos 
netteier. Boksene angir naturlige grupperinger av data. mens ellipsene er funksjoner som 
bearbeider informasjon Pilene angir hvilke data som flyter inn og ut av funksjonene. Både 
data og funksjoner er gitt navn som besknver hva det gjelder i et forsøk på å gi en intuitiv 
forståelse av oppgaven 

Databasa, i<unaar 
• antall 
• olassaring , nattet 
• total anarg,bruK 
• bruksprohtsr or. tima 

for kundegrupper 
• rmodeltarnp. døgn Cataoasai 

Tunesrnåhnqer 

Databass/Nart 
• nettdata 
• energitap attar 

nattnivå 

Tunesrnåtmqsr/ 
L!tatemcaratur 

Innsamling 

Totala asnmarte 
nattap pr. tima 
for an uka 

Justert 
,nnmat,ngsprofil 

Figur 3.1 Beregning av Justert Innmatingsprofil 

Når den justerte innmatingsprofilen skal beregnes, dvs. den profilen som skal legges til grunn 
for alle ikke-timesmålte kunder, har netteier to hovedoppgaver med hensyn til å hente inn 
underlag for denne. 

I. Hente inn målte timesverdier fra områdets innrnatingspunkt, produksjon innen 
området, de kundene som er timesmålte og temperaturvariasjonen. Timesmålte 
kunder er minimum de kunder som har et årlig forbruk på mer enn 500 MWh. Det er 
vanskelig å se at denne oppgaven kan utføres rasjonelt uten fjernavlesbare 
elektroniske målere. 

II. Framskaffe et realistisk estimat av eget nettap, time for time. Dette kan gjøres på 
mange måter, alt fra å bruke "tommelen" (bare anslå en prosentverdi av 
totalforbruket) til å basere seg på forbruksprofiler, nettdata, og temperaturmålinger. 
Avvik mellom anslag og beregnet nettap blir avregnet til regulerkraftpris. 
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Samlet gir dette den justerte innmatingsprofilen med rrnesoppløsnmg, og som må beregnes 
hver uke innen et par dager etter at uken er avsh.n . ' , I •11Jf..:igeheten av disse beregningene 
tilsier en størst mulig grad av automatisering av :li.:n·,- t•f-,p'.!-aven 

Før den justerte innmatingsprofilen kan benyttes sn111 1,.1ue1 lag for utarbeidelse a, 
avregningsdata for Statnett Marked, må forbuket til de profilavregnede kundene summeres og 
fordeles på leverandørene i konsesjonsområdet. Prosedyre og databehov er forsøkt illustrert i 
neste figur 

Database/Kunder 
- antall 
• plassering , nettet 
• total energibruk 
• bruksprofiler pr. time 

tor kundegrupper 

Database/ 
Leverandør-Kunde 
avtaler 

I 

Utføres hvert 
kvartal 

Estimert ¾-vis lordel1ng av 
profilkunder på leverandører 

Justert (pr.urne tor 
uke) tnnmat1ngsprofll 

Fordeling av profilkunders 
forbruk på leverandører 

Utføres 
hver 
uke 

Estimert sum prolilKunders forbruk 
pr. time etter leverandører (uke) 

Figur 3.2 Beregning av forbruk for Leverandørenes profilavregnede kunder 

Database/ 
Trmasrnåhnqer 
• innmating 
• kunder 

Beregning av nettap 
pr.urnø (uke) 

Sum p ohlkundars lorbruk pr 
lime etter leverandører (uke) 

Utarbeiding av 
Avregn1ngsrapport 
(uke) 111 Statnett 
Marked 

' Avregn1ngsrapport (pr time tor uke) 
• nettmnmat,ng 
•suminnmating/uttak pr.leverandør 

Figur 3.3 Avregningsdata ( f i ' , .   • !d trmes..j.> , 1 ... til Statnett Marked 



Fordelingen av forbruk på leverandører skal baseres på kunnskap om deres kunder. På 
samme måte som når en trenger et nøyaktig estimat av tapene, er det viktig med detaljerte 
data om typiske uttak for kunder. Sammen med en oversikt over leverandør-sluttbruker 
bindinger er dette det som trengs. 

Når timebaserte avregningsdataene for uken skal samles og oversendes Statnett Marked, vil 
timesmålte og profilavregnede kunder som tilhører samme leverandør. bli summert og 
utgjøre dennes totale leveranser i området. Dette er netteiers bidrag til avregningsgrunn-laget 
for ubalanseoppgjøret mellom leverandører og Statnett Marked for den respektive uken. 

I denne sammenheng utgjør nettapet restleddet dvs det leddet som skal tå reelt uttak og reell 
innmating til å bli det samme. Restleddet må nødvendigvis bli det samme som det estimerte 
nettapet som var grunnlaget for den justerte innmatingsprofilen, hvis alle målerene fungerer 
korrekt. Enhver feil i målingene vil derfor berøre netteier. 

Målinger/ 
Profilkunder 

Estimert %-vis fordeling av 
profilkunder på leverandører 

' Database/ 
Akkurrulerte 

r - - - - . J  
målinger for 
profilkunder 

Beregning av avvik mallom 
estimerte og målte uttak 1 

avraqnmqspanodan 

Avvrksoppqjar for lavarandørar mad profil- 
avregnede kunder (inkludaret nattap for nattaier) 

Figur 3.4 Avviksoppgjør for leverandørenes profilavregnede kunder 

Avviksoppgjøret mellom leverandørene for deres profilavregnede kunder skal rette opp feil 
gjort i forbindelse med estimeringen av hvordan profilavregnede kunder fordeles på 
leverandørene i konsesjonsområdet. I tillegg til eksisterende data med times oppløsning 
kommer målinger av sum energiforbruk for profilkundene. Et poeng her er at størst mulig 
nøyaktighet oppnås hvis alle avleses på det samme tidspunktet. Dette er i praksis kun 
realiserbart med elektroniske målere som kan lagre måledata. Alternativet er en spredning 
over tid, med estimering av verdien på det ideelle avlesningstidspunktet i etterkant. Blir også 
dette uhåndterlig (for de "store" Netteierene") vil kundemassen måtte deles opp etter 
avlesningstidspunkt. Det er imidlertid viktig av dette gjøres på en slik måte at det gir et reelt 
bilde av hvordan kundeuttakene er relatert. 
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3.2 Utfordringer knyttet til realisering av oppgaven 

En vil her kort peke på Lie prukuxke konsekv, n-e-ne f,,, netteiere pa kon vikt å kunne 
realisere kravet i retningslinjene: 

Estimering m• nettup 
Det vil bli viktig å ha god oversikt over (lg innsikt i eget nettap. Gode estimat av eget 
nettap vil bidra til ii minimalisere omfanget av ubalanseoppgjøret i slutten av hver 
avregningsperiode. 

En omfattende kundedatabuse. med erfaringsdata om forbruksprofiler etc.. vil være et 
viktig underlag for Jenne oppgaven. Innen Jette feltet fins det et utvalg av verktøy, basert 
på metoder som er godt utprøvd. På kort sikt kan bruk av antatte årstap ('K eller GWhJ 
være tilstrekkelig datagrunnlag. Enkelte netteiere har ,1gså konkret kjennskap til tap i 
transformatorer samt fordeling av tap på nettnivå. Generelt er det viktig å forstå at tap slik 
de håndteres for utarbeidelse av punkttariffer er godt nok grunnlag for en fremskaffing av 
tapsprofil. 

For å fremskaffe tapsprofil med times oppløsning kan enkle regneverktøy utvikles/kjøpes. 
Figuren viser et eksempel på beregnet tapsprofil når årlig tap og tap i transformatorer er 
kjent. 

Fordeling av tap over året 
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Avlesning av profilkunder 
Samtidighet i avlesningen a\ det store flertallet av kunder (i hvertfall de første årene) vil 
bli en utfordring for mange netteiere. Ved oppdeling av kundemassen for  avlesning på 
hven <irt tidspunkt ( tor  eksempel hven kvartal, er det viktig at inndelingen er slik at 
presisj. men i uvvikxoppgjøret i , t0rst  mulig graJ bibeholdes. Det er naturlig at denne 
funksjon rent praktisk tillegges netrerer-, kunde mfonnusjonxsyxtem (KIS). 

Utforming av avviksoppgjaret 
Dette er en n:r oppgave for netteier. <elv om kvartalsvise ukonto regninger med oppgjør 
basen på måling hvert lr har vært prukuxert av mange. Nytt verktøy ma lages. helst i 
tilknytning til eksisterende kundeintorrnasjonsxystem. Avvikxoppgjøret skal gjennomfares 
kvartalsvis eller sjeldnere. På kort  sikt kan en regnearkbasert løsning være aktuell. 

Fjernmåling av timeskunder 
Dette er en funksjon alle netteiere med kunder med forbruk over 500 G W h  skal innføre i 
henhold til retningslinjene. Temaet  har vært omtalt i flere kurs og konferanser de siste 
årene. og v1 skal derfor ikke gjenta J e r n  her. Kun peke pa et J e t  er viktig å se framover 
og tenke helhetlig om fjernuvlexningxoppguven når en velger løxmnger. Måleutstyr er 
hyllevare med mange ulike leverandører. Flere ulike kommunikasjonsløsninger kan tilbys. 
For de aller fleste netteiere vil antall  kunder med umesregistrering og fjernavlesing ikke 
være større enn  at eksisterende tekniske løsninger vil gi tilfredstillende resultat. En mulig 
flaskehals for at disse tjenestene skal være rasjonelle vil ligge i kupaxitetxproblemer på 
overføring av data inn til netteier. samt  ufullstendige rutiner for  videre håndtering/lagring 
av innsamlede data. På Jette området vil J e t  blant annet stilles krav til KIS. Dette er 
generelle netteier-krav <om leverandører av KIS er gjort kjent med. 

Når netteier får et totalansvar for måling samt  drift JV målersystem og kvalitetssikring av 
måleverdier. vil Jette kreve en generell  kompetanseheving hos netteiere på Jette området. 
Det er viktig at netteiere tar Jette ansvaret på alvor.  

Innhenting av innmating/produksjonsdata 
Dette er tjenester som i stor grad utføres idag. Utfordringen her er forst og f r e m s t å  
etablere kontakt med målerene. eller databasen. som har <lisse dataene lagret. for  å hente 
dem inn på en rasjonell måte. Bruken av slike <lata vil endres, blant annet skal  Lie 
tilrettelegges for å balansere innmating/produksjon mot forbruksduta. En riktig balansering 
vil gi et godt grunnlag for  å anslå tap i eget  nett. 

Levere oppgjørsunderlag til leverandører (times og profilavregnede for hver uke) 
Her tenkes det på påbudet om å bistå leverandørene med underlag for avregning av deres 
kunder. Med en timebasert uttakskurve for hver kunde (timemålt eller profilavregnet) 
skulle Jette Jekke de fleste behov leverandørene måtte ha. Erfaring viser at et slikt tilbud 
fra netteier til leverandør krever skjerpede krav til kvalitetssikring av måleverdier enn  hva 
som er J e t  vanlige pr. idag. NB! Timesverdier på kundenivå [ o r  kraftavregning skul ikke 
sendes Statnett Marked, men kun leverandører på forespore! ( re]. kontrakt om 
datautveksling ). 
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Realiteten er og blir at kraftavregning er en avtale mellom leverandør og sluttbruker, slik 
at de trenger nødvendigvis ikke bruke Jette datagrunnlaget i det hele tatt. Det kan også 
tenkes at det ønskes etablert en kontrakt xorn krever xpesielle målere. at for eksempel 
avbrudd ønskes telt opp. Det er derfor viktig at leverandører. sluttbrukere og netteiere 
avtaler dette i forkant og enes om godtgjerelser for tilleggsregistreringer/tjenester 

3.3 Nettap 

Som tidligere sagt, nettap brukt til beregning av justert mnmatingsprofil må bli den 
samme som ender opp i den timesbaserte. ukevise innmeldingen til Statnett Marked. Dette 
forenkler den samlede oppgaven en del i forhold til hva figurene 4.1 - 4.4 kan gi inntrykk 
av. 

Tilsvarende vil nettapet være "skjult" 1 uvviksnppgjøret sammen med forbruket til andre 
profilkunder i området tilhørende samme leverandør. Om netteier har betalt mer eller 
mindre er en sak mellom ham og hans leverundør. 

Samtidig sum nettapet kan ses på som en vanlig last. er det også grunner til å skille det 
ut. for eksempel som et element som bør overvåkes 1 forbindelse med monopolkontrollen 
av netteierene. 

3.4 Behov for standardisering og fleksibilitet 

Et svært viktig element i realisering av en rasjonell og fleksibel håndtering av de store og 
distribuerte informasjonsmengdene det her er snakk om, er standardisering av datamodeller 
og grensesnitt for utveksling av data. Det arbeides aktivt med dette både nasjonalt og 
internasjonalt. Situasjonen ser imidlertid ut til å være den at Norge må etablere egne 
konvensjoner ( de facto standarder) i første runde. før internasjonale standarder blir 
tilgjengelig på alle de aktuelle områdene. Dette fordi vi er det første landet i verden som 
alt er godt igang med en praktisk realisering av et deregulert energimarked. 
Standardisering er imidlertid helt avhengig av at bransjen selv innser nytteverdien og 
stiller seg massivt bak både utviklingen av standarden og kravet om at den må følges. 

I forbindelse med realisering av retningslinjene er det to grensesnitt for informasjons- 
utveksling det haster med å standardisert>. 

Det ene er datamodell og format for overføring av avregningsdata til Statnett Marked. Her 
er tre alternativer aktuelle. 

Tabellformat for overføring ved bruk av fax. 
Filformat for elektronisk overføring via oppringt samband. 
EDIFACT format for overføring via elektronisk post (X.400 basert). 

Alle disse bør etableres snarest for å gi de som skal lage produktene som utfører denne 
oppgaven en mulighet til å starte utvikling umiddelbart P3 sikt forventes det at IC/Isningen 
basert på elektronisk post blir enerådende. 
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Det andre grensesnittet er mellom t]ernavlesningssystem og KIS. Her er Je t  utviklet en 
objektorientert modell av EFI i samarbeid med Stavanger Energi og et utvalg leverandører 
lllfte referert <om GS2). Modellen omfatter .. ille måledata knyttet til moderne rjernuvlex- 
bare elektroruske malere. Det er beskrevet filtlirmater for maleverdiobjektene: akkumulerte 
k Wh 11g ndxxe rier med k Wh-mulmger hir overrørmg fra male .... ystemet til KIS. I løpet a\ 
Jette aret \II objekt-mude llen bli evaluert ,lg en vil definere format tur representasjon i 
re la ... _11111 .... datubuser I SQL-ba .... ert) 11g Excel I tillegg til at filformatet utvides. 

Begge Ji."-;e standardene kan benytte" for overføring av forbruksdata mellom netteier ,,g 
leverandører (for leverandører», avregrung av s111e enkeltkunder). Av hensyn til 
sikkerherskrav er Jet enklest a benytte Jet eletroniske postsystemet <urn etableres mot 
rnurkedxkourdinuturen. Forutsetningen er at EDIFACT formatene er fleksible nok til å 
beskrive de datastrukturene leverandøren trenger. Hvix Jette ikke er tilfelle kan GS2 
bruke .... i kornbmasjon med filoverforing. eller EDIFACT utvidex til å Jekke Jet  aktuelle 
behovet. 

3.5 Netteier og andre aktører 

Når , .verføringxtaritfen h(IIJe." utenfor. Jekker Jet sum er gjennomgått i hovedsak Jen  
mrormasjonxutveksling <om finner sted mellom netteier 11g murkedxkoordinutoren. Detaljer 
omkring tormater. tidstrrxter, kvalitetskontroll etc. vil naturlig være gitt i en avtale me llorn 
de t, 1 pane ne. tilsvarende uen som gjelder tor uktører ho .... Statnett Marked i Jag. 

I tillegg trenger netteieren avtaler som regulerer forholdet til leverandørene. Denne må 
selvsagt sikre netteieren Jen  mforrnusjon han må ha tilgang til for å utarbeide pålagte 
avregningsdata (leverandør-kunde forhold for eksempel). men 11gså regulere målebehov ut 
over Jette. overlevering av uvregningsgrunnlag mellom sluttbrukeren Ilg leverandøren. og 
meldinger om ekstraordinære forhold. 

Et spesielt forhold har netteieren til Jen han kjøper nettapet fra. Ja Jet her er behov for et 
gout kunde/leverandør-forhold i tillegg til Jet  mer formaliserte netteier/leverundør- 
forholdet. 
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4. STRATEGISK H,NDTERING A V TOVEISKOMMUNIKASJON 

Vi vil ti l slutt g1 en kun 11pp.•,1J1n111-, 111. J\ Jc-11 -uu,.-.« uc n ,,,rn e1 skapt ved 111nf0nng :n 
de nye retningvhnjcn« I torh. 111 .1 c . i \ e 1 , h . , q • ,  nuni-erende ' ; \ l emc , .  

Det <urn er <ikkert er at Jet v i ]  rramrvinge bruk a\' rjernuv lesbare elektroni-ke malere for 
1( ) -21)  ( ) ( ) ( )  a\ de :--tirsre e ltorbrukerne I Norge 

Dette tallet er ikke , t1 ,n nok til a sette igang er prisru-, pJ. Jenne typen utstyr En tar Ja 
med i betraktningen ar mer enn 5!)()() allerede har <likt U N )  r instullert. og at en enkelt 
netteier (Sola Everk ) har 7()()() i bestilling tor dekning av alle <ine kurider. <tore sum <mu. 

I motsatt retning trekker de kundene xorn vil tjene mer enn 2000 Kr. i året pa å frigjøre 
seg fra avre.grung ette, justert innmutingsprofil og bli timesmålte. Hvor mange Jene 
gjelder er ikke klart it.lag. 

Konklusjonen -yne- uertor a være at flir de fleste netteiere. sa koster Jet a innføre 
toverskumrnunikusjon mer enn Jet smaker t dvx. mer enn Jen nytteverdi ,11m ligger i 
retningslinjene ). 

Dette er og:-.a konklusjonen fra de flexte kost/nyttevurderinger av toveiskomrnunikusjon nar 
all nytten knyttex opp mot maling og uvreg.ung Tar en imidlertid flere tunkxjoner med 1 
bildet. bl ir xituasjonen raskt en urinen. Deling av kummunikasjonxnettet med 
driftsavdelinzen. bedre oversikt over beluxtninzen i nettet. ful l  tleksinilitet ved valg av   
tariffer. 0kt  kundernteraksjon er stikkord som kan gjøre en tilxynelutende m111u:-. ti l plu-e- 
En nødvendig forutsetningen for at Jette skal være mul ig er at netteieren ser helhetlig p • 
problernstilhngen og legger opp en langsikug strategi for bruk av Jette "verktøyet" som 
omfatter alle grupper ng niva i bedriften. 


