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Forord 
Kraftnettene i Norden er koblet tett sammen og vi har en lang historie med samarbeid 
over landegrensene for å balansere det nordiske kraftsystemet. Det europeiske og 
nordiske kraftsystemet er i endring med mer variabel kraftproduksjon som vind og sol, i 
tillegg til økt kraftutveksling over landegrensene. Denne utviklingen gjør det vanskeligere 
å balansere og opprettholde driftssikkerheten i det nordiske kraftsystemet. For å møte 
disse endringene utvikler de nordiske transmisjonssystemoperatørene (TSOene) 
morgendagens nordiske balansering i et felles prosjekt, kalt Nordisk Balanseringsmodell 
eller Nordic Balancing Model (NBM). Gjennom automatisering og nye markeder vil 
TSOene bidra til en modernisering av dette samarbeidet, og sørge for mer effektiv 
balansering som er nødvendig for å løse de nye utfordringene og øke de 
samfunnsøkonomiske fordelene av det felles nordiske kraftmarkedet.  

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår i dette dokumentet endringer i 
forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og 
elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv (forskrift om kraftomsetning og 
nettjenester) for å etablere en ny modell for prising av ubalanser i balanseavregningen, 
den såkalte enpris-modellen. Etter denne modellen skal ubalanser avregnes etter samme 
pris uavhengig av om ubalansen gjelder forbruk eller produksjon samt uavhengig av 
ubalansens retning. Dette innebærer at avregningsansvarlig ikke lenger skal beregne 
separate regulerkraftbalanser for kraftforbruk og kraftproduksjon som i dag. Istedenfor 
skal alle ubalanser forårsaket av kraftforbruk så vel som kraftproduksjon, avregnes samlet 
per balanseansvarlig i hvert enkelt budområde, og den samlede ubalansen avregnes etter 
prisene i marked for regulerkraft. Den nye modellen innebærer dermed at ubalanser med 
opprinnelse fra produksjon og forbruk likebehandles, og at ubalanser i større grad 
avregnes til priser som reflekterer systemets kostnader ved å håndtere ubalansen. Samlet 
sett mener RME den nye modellen medfører en mer effektiv avregning av ubalanser.  

TSOene i Norden har etter konsultasjoner med aktørene i kraftbransjen blitt enige om å 
foreslå innføring av en modell med én pris og én regulerkraftbalanse i den felles nordiske 
balanseavregningen. Den nye modellen skal etter planen innføres fra 1. november 2021. 
Dette innebærer at alle landene i Norden må gjøre endringer i det nasjonale regelverket 
for å sikre gjennomføringen av enpris-modellen og at like regler fortsatt ligger til grunn 
for den felles nordiske balanseavregningen1. 

Vi ber om at kommentarer til høringsdokumentet sendes til RME innen 23. juni 2021. Vi 
gjør oppmerksom på at høringsuttalelser publiseres.  

Høringssvar sendes til rme@nve.no og merkes med referansenummer 202103835 

RME vil etter høringsfristens utløp vurdere, oppsummere og gi sine merknader til de 
innkomne høringsuttalelsene. Deretter vil RME oversende høringsdokumentet, 
oppsummeringsdokumentet med RMEs merknader, samt vår anbefaling til Olje- og 
energidepartementet (OED) om endring av forskriften. Det er OED som har kompetansen 

1 For mer informasjon om nordisk modell for balanseavregning, se eSetts håndbok for den felles 
nordiske balanseavregningen tilgjengelig på link:  https://www.esett.com/wp-
content/uploads/2020/09/nbs_handbok_norsk_2.5.pdf.  

mailto:rme@nve.no
https://www.esett.com/wp-content/uploads/2020/09/nbs_handbok_norsk_2.5.pdf.%20H
https://www.esett.com/wp-content/uploads/2020/09/nbs_handbok_norsk_2.5.pdf.%20H
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til å fastsette forskriften, og endringer i denne. Forskriftsendringen skal etter planen tre i 
kraft 1. november 2021, samtidig med at enpris-modellen innføres i resten av Norden.  

Oslo, 20. april 2021 

Kjetil Lund 
Vassdrags- og energidirektør 

Ove Flataker 
Direktør, 
Reguleringsmyndigheten for energi 
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1 Innledning og sammendrag 
Norge er i dag en del av felles europeiske kraftmarkeder, som i stor grad reguleres gjennom 
felles regelverk for det indre europeiske energimarkedet. Så langt er både døgnmarkedet og 
intradagmarkedet integrert på europeisk nivå. Balansemarkedet er foreløpig kun integrert på 
nordisk nivå.  

Forordningen om balansering av kraftsystemet (EB)2 regulerer opprettelse av felles europeiske 
handelsplattformer for balanseenergi. Videre stilles det krav om at landene skal innføre en 
balanseavregningsperiode på 15 minutter innen utgangen av 2020, med mindre 
reguleringsmyndighetene nasjonalt beslutter å utsette innføringen. En utsettelse kan senest vare 
frem til utgangen av 2024, og en eventuell beslutning om å utsette innføringen må være 
begrunnet ut fra blant annet effektivitetshensyn og praktisk gjennomførbarhet. Ved en 
gjennomføring av regelverket i norsk rett, vil kravene også bli gjeldende i Norge. 

Intensjonen med å opprette felles europeiske handelsplattformer i balansemarkedene, slik man 
allerede har i døgnmarkedet og i intradag, er å tilrettelegge for at de europeiske kraftsystemene 
balanseres på en mer effektiv måte enn om hvert enkelt nasjonalt kraftsystem ble driftet isolert. 
Gjennom felles europeiske handelsplattformer vil det blant annet tilrettelegges for skjerpet 
konkurranse mellom leverandører av balansetjenester, utnyttelse av de mest effektive ressursene 
og muligheter for å utlikne fysiske ubalanser som går i hver sin retning. 

I forbindelse med utvikling av felles europeiske balansemarkeder er det også av betydning at 
balanseavregningen i hovedtrekk harmoniseres på europeisk nivå, for å sikre at 
balanseavregningen i landene som deltar i de felleseuropeiske markedsløsningene er utformet på 
en ikke-diskriminerende, rettferdig, objektiv og transparent måte. Som ett av flere virkemidler 
for å oppfylle ovennevnte formål, legger EB til rette for innføring av harmoniserte vilkår om én 
pris og én regulerkraftbalanse i balanseavregningen.   

Det er vanskelig å vite på forhånd nøyaktig hvor mye som vil produseres eller forbrukes av 
kraft. Det kan derfor oppstå en ubalanse mellom det som var planlagt/handlet og det som ble 
målt. Det er denne ubalansen som gjøres opp i balanseavregningen. Regulerkraftbalanser 
beregnes for hver balanseansvarlig aktør basert på dennes planer/ handler og målt produksjon/ 
forbruk for hver enkelt time og de balanseansvarlige er økonomisk ansvarlig for ubalansene. 
Formålet med balanseavregningen er blant annet å gi økonomiske insentiver til de 
balanseansvarlige om å oppnå balanse mellom sine forpliktelser og rettigheter og bidra til at 
kraftsystemet som helhet så langt som mulig planlegges i balanse.  

I Norden har vi i dag såkalt delvis topris-modell i balanseavregningen som ble innført i 2009 da 
regelverket for balanseavregningen i Norden ble harmonisert. Denne felles nordiske modellen 
innebar to regulerkraftbalanser og like regler for prising av ubalanser. En videre harmonisering 
av balanseavregningen ble vedtatt i 2017. Det ble i den forbindelse opprettet en felles 
avregningssentral for regulerkraftubalanser i Finland, Sverige og Norge, eSett Oy, som ligger i 
Finland. Det pågår for tiden et arbeid for å innlemme Danmark i den felles nordiske 
balanseavregningen. Norden har et felles regulerkraftmarked med en tett integrert 

2 COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on 
electricity balancing, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN
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balanseringsmodell, og prisingen av ubalanser i regulerkraftavregningen bør derfor i størst 
mulig grad samordnes mellom landene.  

En overgang fra delvis topris-modell til en enpris-modell er i tråd med TSOenes anbefaling og 
ser også ut til å ha mest støtte fra bransjen. Enpris-modellen innebærer at det ikke lenger skal 
skilles mellom ubalanser knyttet til produksjon eller forbruk. Isteden vil det i den nye modellen 
beregnes en samlet ubalanse for de balanseansvarlige som avregnes etter prisene i marked for 
regulerkraft. Dette var også modellen som var gjeldende i Norge før 2009 da Norge gikk over til 
delvis topris-modell. 

Enpris-modellen sikrer i større grad enn den eksisterende modellen likebehandling mellom 
markedsaktørene, siden de balanseansvarlige vil stå overfor samme pris uavhengig av om 
ubalansen har bakgrunn fra produksjon eller forbruk og uavhengig av om ubalansen øker eller 
reduserer systemets ubalanse. Etter RMEs vurdering legger dette i større grad til rette for 
konkurranse på like vilkår. Videre vil avregning av alle ubalanser basert på prisene i 
regulerkraftmarkedet sikre at ubalansene avregnes til en pris som i større grad reflekterer 
kostnadene av ubalansen sammenliknet med dagens regler. Dagens regler fastsetter at 
produksjon avregnes til prisene i spotmarkedet når ubalanser reduserer den totale ubalansen i 
systemet, mens ubalanser som øker den totale ubalansen i systemet avregnes til prisene i 
regulerkraftmarkedet.  

EB stiller krav om at TSOene i Europa skal utvikle et forslag til felles europeisk metode for 
harmonisering av hovedtrekkene i balanseavregningen. Reguleringsmyndighetene i Europa skal 
samarbeide om å godkjenne metodeforslaget. Siden reguleringsmyndighetene ikke ble enige om 
godkjenning innen fristen, ble forslaget overført til ACER for godkjenning. ACER fastsatte 
metoden 15. juli 2020 basert på forslaget fra TSOene. En harmonisering av hovedtrekkene i 
balanseavregningen skal i henhold til metoden skje senest 15. januar 2022, 18 måneder etter at 
metoden ble vedtatt. På bakgrunn av de generelle prinsippene i denne metoden, foreslår de 
nordiske TSOene å innføre enpris-modellen for avregning av regulerkraftubalanser. De nordiske 
TSOene planlegger at modellen skal innføres fra 1. november 2021.  

Selv om EB per i dag ikke er gjennomført i norsk rett, gjelder reglene for de andre nordiske 
landene. I våre naboland pågår det nå en prosess med innføring av én pris og én 
regulerkraftbalanse i henhold til bestemmelser gitt i og i medhold av EB. Dette gjøres ved at 
TSOene i landene utarbeider forslag til endring av nasjonale vilkår for de balanseansvarlige i 
henhold til EB artikkel 18 innenfor rammen av de prinsippene som er nedfelt i EB og den 
europeiske metoden om balanseavregningen, og vil oversende forslag til sine respektive 
reguleringsmyndigheter for godkjenning.  

EB ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning av EØS-komiteen 11. desember 2020 med 
konstitusjonelt forbehold, og skal dermed fremlegges for Stortinget til samtykke og beslutning. 
OED gjennomførte i 2019 en høring av forslag til endringer i energiloven, samt forslag til 
forskrift for å gjennomføre EB i norsk rett. Det er usikkert om innføring av enpris-modellen i 
Norge kan vedtas med hjemmel i eventuelle nye bestemmelser som bygger på EB innen 1. 
november 2021. Det er derfor nødvendig å foreslå innføring av enpris-modellen og endring av 
avregningsforskriften § 5-2 som en midlertidig løsning.   

I kapittel 2 nedenfor redegjøres det for bakgrunnen for forslaget til forskriftsendring. Først 
beskrives nærmere hensynene bak en overgang fra delvis topris-modell til enpris-modell 
(kapittel 2.1). Deretter redegjøres kort for de overordnede bestemmelsene i EB om 
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balanseavregning (kapittel 2.2) og vedtatt europeisk metode for harmonisering av 
hovedtrekkene i balanseavregningen (kapittel 2.3). Det gis til slutt et kort sammendrag av 
hovedinnholdet i Nordic Balancing Model (NBM) høringsnotat om innføring av ny 
markedsdesign for balanseavregningen, publisert den 09. oktober 20203 (kapittel 2.4).  

I kapittel 3 redegjøres det for forslaget til endring av forskriften § 5-2. 

I kapittel 4 redegjøres det for de økonomiske og administrative konsekvensene av 
endringsforslaget.  

I kapittel 5 presenteres forslag til forskriftsvedtak. 

3 https://nordicbalancingmodel.net/wp-content/uploads/2020/10/Single-Price_Common-Market-
Design.pdf  

https://nordicbalancingmodel.net/wp-content/uploads/2020/10/Single-Price_Common-Market-Design.pdf
https://nordicbalancingmodel.net/wp-content/uploads/2020/10/Single-Price_Common-Market-Design.pdf
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2 Bakgrunnen for 
forskriftsendringen 

2.1 Nærmere om bakgrunnen for 
forskriftsendringen 

Det kan være krevende for den enkelte markedsaktør å forutse hvor mye kraft som vil 
produseres eller forbrukes i den enkelte time, og det kan derfor oppstå en ubalanse mellom det 
som var kjøpt eller solgt på forhånd og det som faktisk ble produsert eller forbrukt. Det er denne 
ubalansen som gjøres opp i regulerkraftavregningen.  

Formålet med regulerkraftavregningen er blant annet å sikre økonomisk balanse i kraftsystemet, 
gi økonomiske insentiver til de balanseansvarlige om å oppnå balanse mellom sine forpliktelser 
og rettigheter og å bidra til at kraftsystemet som helhet så langt som mulig planlegges i balanse.  

Statnett er utpekt som avregningsansvarlig og har som oppgave å beregne regulerkraftbalanser 
for hver enkelt balanseansvarlig. Regulerkraftbalansen beregnes på grunnlag av avregningsdata, 
dvs. målt forbruk og produksjon, og kjøps- og salgsforpliktelser i og utenfor organiserte 
markeder. Regulerkraftbalansen beregnes for hver enkelt balanseansvarlig basert på 
avregningsdata for de målepunkt den er ansvarlig for, fordelt på hvert enkelt budområde og hver 
enkelt time. De balanseansvarlige er økonomisk ansvarlig for disse regulerkraftbalansene og vil 
bli avregnet for de i regulerkraftavregningen.  

Regulerkraftbalansen vil i regulerkraftavregningen resultere i betalingsforpliktelser eller 
tilgodehavender avhengig av retningen på ubalansen og prisene som ubalansen avregnes til. En 
positiv regulerkraftbalanse innebærer at aktøren enten produserte mer enn salgsforpliktelsene 
eller forbrukte mindre enn kjøpsforpliktelsene, og en negativ regulerkraftbalanse innebærer at 
aktøren enten produserte mindre enn salgsforpliktelsene eller forbrukte mer enn 
kjøpsforpliktelsene. Som oftest har vi i Norge positive priser i kraftmarkedet og dermed også i 
balanseavregningen, slik at en negativ regulerkraftbalanse resulterer i en betalingsforpliktelse, 
mens en positiv regulerkraftbalanse resulterer i et tilgodehavende. 

I dag beregnes det separate regulerkraftbalanser for hhv. kraftproduksjon og kraftforbruk. 
Regulerkraftbalanser for forbruk avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet, mens 
regulerkraftbalanser for produksjon avregnes etter prisene i døgnmarkedet når ubalansen 
reduserer den totale ubalansen i systemet og etter prisene i regulerkraftmarkedet dersom 
ubalansen øker den totale ubalansen i systemet. Samtidig er det et unntak fra denne regelen for 
kraftstasjoner med installert ytelse under 3 MW, hvor disse i dag avregnes etter prisene i 
regulerkraftmarkedet, jf. avregningsforskriften § 5-2 annet ledd. 

Med andre ord er det i dag hovedsakelig ulike regler for avregning av ubalanser fra produksjon 
og ubalanser fra forbruk. Dagens regler gir isolert sett noe sterkere insentiver for produksjon til 
å planlegge seg i balanse sammenliknet med insentivene for forbruk. Årsaken til dette er at 
prisene i regulerkraftmarkedet typisk er høyere enn prisene i døgnmarkedet når systemet har en 
samlet negativ ubalanse, mens prisene i regulerkraftmarkedet har en lavere pris enn prisene i 
døgnmarkedet når systemet har en positiv ubalanse. Kraftprodusentene blir i dag dermed 
avregnet til den økonomisk minst gunstige prisen av døgnmarkedsprisen og regulerkraftprisen. 
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Enpris-modellen som foreslås i denne høringen vil likebehandle ubalanser med bakgrunn fra 
forbruk og produksjon, siden det i denne modellen ikke lenger skal beregnes separate 
regulerkraftbalanser fra produksjon og forbruk, men isteden beregnes én samlet 
regulerkraftbalanse. Disse regulerkraftbalansene skal deretter avregnes basert på prisene i 
regulerkraftmarkedet. 

Den foreslåtte enpris-modellen bidrar dermed til større grad av likebehandling mellom 
markedsaktørene, siden de balanseansvarlige vil stå overfor samme pris uavhengig av om 
ubalansen har bakgrunn fra produksjon eller forbruk og uavhengig av om ubalansen øker eller 
reduserer systemets ubalanse. Etter RMEs vurdering legger dette i større grad til rette for 
konkurranse på like vilkår. Videre vurderer RME at en avregning av alle ubalanser basert på 
prisene i regulerkraftmarkedet bidrar til at ubalansene avregnes til en pris som i noe større grad 
reflekterer kostnadene av ubalansen, sammenliknet med dagens regler om at ubalansene 
tilknyttet produksjon skal avregnes til prisene i døgnmarkedet. 

2.2 Overordnede bestemmelser i EB om 
avregning av ubalanser 

EB gjelder i de andre nordiske landene, som det norske kraftsystemet er tett integrert med. 
Uavhengig av rettslig status i Norge, vil bestemmelsene i EB få direkte praktisk betydning for 
det norske kraftsystemet. Derfor følger en kort gjennomgang av de mest vesentlige 
bestemmelsene og prosessene som følger av forordningen her.  

EB artikkel 44(1) beskriver de overordnede formålene og prinsippene for balanseavregningen. 
Som en del av oppnåelsen av disse formålene stiller EB artikkel 52(1) krav om at TSOene innen 
18. desember 2018 skulle utvikle en felles europeisk metode for å etablere hovedtrekkene i
ubalanseavregningen hvor nærmere angitte temaer skulle spesifiseres og harmoniseres. EB
artikkel 52(4) stiller krav om at denne felles europeiske metoden skal implementeres av de
respektive TSOene senest 18 måneder etter at metoden er vedtatt av reguleringsmyndighetene.

Videre fastsetter EB artikkel 53, 54 og 55 diverse krav til henholdsvis 
balanseavregningsperiode, beregning av ubalanser og beregning av ubalansepris som TSOene 
og følgelig også den felleseuropeiske metoden i henhold til EB artikkel 52(1) må oppfylle. 

I henhold til EB artikkel 18(6) skal de enkelte TSOene utvikle nasjonale vilkår for 
balanseansvarlige som skal oversendes nasjonal reguleringsmyndighet for godkjennelse. Disse 
nasjonale vilkårene må utarbeides i overenstemmelse med de generelle kravene til 
balanseavregning i henhold til EB, samt være i overenstemmelse med den felleseuropeiske 
metoden for fastsettelse av hovedtrekkene i balanseavregningen. 

2.3 Metode for harmonisering av 
hovedtrekkene i balanseavregningen 

De europeiske TSOene oversendte 18. desember 2018 sitt forslag til felles metode for 
hovedtrekkene i ubalanseavregningen til de europeiske nasjonale reguleringsmyndighetene for 
godkjenning. Etter at reguleringsmyndighetene anmodet TSOene om å endre forslaget, 
oversendte TSOene et nytt revidert forslag 11. november 2019 til reguleringsmyndighetene for 
godkjenning. Reguleringsmyndighetene ble ikke enige om å godkjenne metoden, og forslaget 
ble derfor oversendt ACER for endelig avgjørelse 14. januar 2020. 
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Etter tett dialog med både de nasjonale reguleringsmyndigheter og TSOene, fattet ACER 15. 
juli 2020 et vedtak om fastsettelse av metoden for harmonisering av hovedtrekkene i 
ubalanseavregningen i henhold til EB artikkel 52(2). Anneks 1 til dette vedtaket beskriver den 
konkrete metoden4. ACERs vedtak er direkte bindende for den danske, svenske og finske 
TSOen. Ved innlemmelse av EB i norsk rett, vil metoden også bli gjeldende i Norge. I henhold 
til EØS-tilpasningene som inngår i EØS-komiteens beslutning 11. desember 2020 skal RME på 
grunnlag av vedtak fra ESA5 fatte bindende vedtak overfor Statnett i tilfeller hvor ACER etter 
EB fatter vedtak om vilkår og metoder direkte overfor TSOene i EU-landene.  

Metoden fastsetter overordnede krav som TSOene må oppfylle ved utarbeidelse av de nasjonale 
vilkårene for balanseansvarlige i henhold til EB artikkel 18(6). I første rekke er det imidlertid 
kun overgangen til enpris-modellen som medfører behov for endringer i Norge. Ifølge ACERs 
vedtak må TSOene innføre én pris og én regulerkraftbalanse innen 18 måneder etter ACERs 
vedtak, det vil si innen 15. januar 2022. 

Som nevnt setter metoden rammer for utforming av nasjonale regler og vilkår for 
balanseavregningen. Disse rammene vil være relevante når de nordiske TSOene fremover skal 
gjennomføre omfattende endringer i balanseringsmodellen i Norden, som del av programmet 
«Nordic Balancing Model» (NBM)6. Høringsdokumentet går ikke inn på detaljene i disse 
fremtidige endringene og hvilke premisser de setter for fremtidig utvikling av nasjonale regler 
og vilkår for balanseavregningen. Det vil eventuelt bli nødvendig å komme tilbake med 
ytterligere forslag til endringer i avregningsforskriften for å tilpasse den i tråd med utviklingen 
av den nordiske balanseringsmodellen. 

2.4 NBM høring om ny markedsdesign for 
balanseavregningen 

Statnett, Svenska Kraftnät, Fingrid og Energinet publiserte 9. oktober 2020 et felles dokument 
om ny markedsdesign for balanseavregningen, ment for å gi reguleringsmyndighetene og 
berørte markedsaktører en oversikt over de felles endringene i balanseavregningen som de 
nordiske TSOene ser for seg i Norden. Dokumentet ble utviklet som en del av programmet 
NBM og er tilgjengelig på hjemmesidene til NBM7.  

I forbindelse med publiseringen presenterte TSOene innholdet i dokumentet i både nasjonale og 
nordiske referansegrupper og i møter med de nordiske reguleringsmyndighetene. TSOene 

4 https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Annexes%20to%20the%
20DECISION%20OF%20THE%20AGENCY%20FOR%20THE%20C15/ACER%20Decision%2018-
2020%20on%20balancing%20ISHP%20-%20Annex%20I.pdf  
5 EFTA Surveillance Authority 
6 Mer informasjon om NBM og TSOenes foreslåtte tidsplan for endringer finnes på hjemmesiden til 
NBM: https://nordicbalancingmodel.net/  
7 https://nordicbalancingmodel.net/single-price-single-position-publication-of-common-nordic-market-
design-document-feedback-welcomed/  

https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Annexes%20to%20the%20DECISION%20OF%20THE%20AGENCY%20FOR%20THE%20C15/ACER%20Decision%2018-2020%20on%20balancing%20ISHP%20-%20Annex%20I.pdf
https://nordicbalancingmodel.net/
https://nordicbalancingmodel.net/single-price-single-position-publication-of-common-nordic-market-design-document-feedback-welcomed/
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gjennomførte også en åpen høring av dokumentet, og TSOenes oppsummering av besvarelse av 
høringsinnspill ble utgitt 22. desember 20208. 

Dokumentet beskriver hovedtrekkene i den foreslåtte modellen med innføring av én pris og én 
regulerkraftbalanse, samtidig som det vises til at det vil være behov for større endringer i 
balanseavregningen i tiden som kommer som følge av endringene ved innføring av ACE-basert 
balansering9, energiaktiveringsmarked for aFRR10 og innføring av 15 minutters 
balanseavregningsperiode. Dette er imidlertid endringer som etter planen vil foregå frem mot 
andre kvartal 2023. Dette høringsdokumentet begrenser seg derfor til å tilrettelegge for 
innføring av én pris og én regulerkraftbalanse, uten å nærmere omtale eventuelle endringer som 
kommer av fremtidige tilpasninger i balanseringsmodellen. 

I tillegg til innføring av én pris og én regulerkraftbalanse, viser TSOene til et behov for å 
fortsatt kunne benytte døgnmarkedsprisen for å fastsette prisen for ubalanser i tilfelle det ikke er 
aktiveringer av regulerkraft i det relevante prisområde og avregningsperioden. Etter RMEs 
forståelse vil avregningsforskriftens bestemmelser være i tråd med dette ønsket, som følge av at 
dagens vilkår for fastsettelsen av priser i regulerkraftmarkedet innebærer at prisene for 
døgnmarkedet setter prisen for regulerkraft i de tilfellene det ikke er aktivering av regulerkraft i 
et budområde.  

I tillegg beskriver også dokumentet behov for tilpasninger i eksisterende gebyrstruktur som 
følge av endringene knyttet til én pris og én regulerkraftbalanse. TSOene foreslår at det skal 
innføres et samlet volumgebyr for målt forbruk og målt produksjon, og i tillegg foreslår de å 
innføre et generelt gebyr for ubalanser. TSOene viser videre til at de har et pågående arbeid med 
å vurdere nivået på ubalansegebyret og behov for harmonisering av dette på nordisk nivå. RME 
vil ikke gå nærmere inn på omtale av eventuelle endringer i gebyrstrukturen eller nivåene på 
gebyrene, siden dette faller utenfor de foreslåtte endringene i avregningsforskriften. RME vil 
imidlertid følge opp Statnetts gebyrstruktur og gebyrer i henhold til Statnetts 
avregningskonsesjon gitt i medhold av energiloven § 4-3. OED har i høringsforslaget av 
september 2019 blant annet foreslått et nytt femte ledd i energiloven § 4-3 som vil gi RME 
kompetanse til å fatte enkeltvedtak om utøvelsen av avregningsansvaret. 

3 Forslag til forskriftsendring 
I dette kapittelet presenteres forslaget til endring av avregningsforskriften § 5-2 med 
kommentarer. 

8 https://nordicbalancingmodel.net/nordic-tsos-response-to-the-stakeholder-feedback-to-the-common-
market-design/  
9 Area Control Error (“ACE») kalles også innstillingsfeil. Dette innebærer at ubalansen per budområde 
måles og inngår i balanseringsprosessen. 
10 automatic Frequency Restoration Reserves (aFRR): Automatiske frekvensgjenoppretningsreserver, 
også kalt automatiske sekundærreserver. 

https://nordicbalancingmodel.net/nordic-tsos-response-to-the-stakeholder-feedback-to-the-common-market-design/
https://nordicbalancingmodel.net/nordic-tsos-response-to-the-stakeholder-feedback-to-the-common-market-design/
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3.1 Forslag til endring av modell for beregning 
av betalingsforpliktelser og 
tilgodehavender i regulerkraftavregningen 

3.1.1 RMEs forslag til endring av § 5-2 
Avregningsforskriften § 5-2 lyder i dag som følger (forslagene til endringer er markert med 
overstrykning): 

§ 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. Regulerkraftubalansenr ved 
kraftforbruk skal avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet for regulerkraft. 
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. 

3.1.2 RMEs kommentarer til endringen av § 5-2 
Dagens regulerkraftavregning av produksjonsubalanser, med unntak av kraftstasjoner med en 
samlet ytelse under 3 MW, gjennomføres etter topris-modellen. Dette innebærer at 
produksjonsubalanser blir avregnet etter prisene fra døgn- eller regulerkraftmarkedet. Hvilken 
pris som benyttes i avregningen avhenger av om ubalansen reduserer eller øker den totale 
ubalansen i kraftsystemet. Samtidig blir forbruksubalanser avregnet etter prisene i 
regulerkraftmarkedet.  

Etter innføring av enpris-modellen i Norden, skal alle ubalanser fra 1. november 2021 avregnes 
etter prisene i regulerkraftmarkedet. RME foreslår derfor å endre avregningsforskriften § 5-2 for 
å tilrettelegge for dette. Vi foreslår at første ledd tredje setning (punktum) om at 
regulerkraftubalanser ved kraftproduksjon skal avregnes etter to priser utgår. Endringen betyr at 
produksjonsubalanser og forbruksubalanser summeres til én samlet regulerkraftbalanse som skal 
avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet. RMEs samlede forslag til endringer av § 5-2 
første ledd vil endre på hvordan produksjonsubalanser skal bli avregnet. 

RME foreslår også at § 5-2 annet ledd utgår. Dette har vært en unntaksbestemmelse for 
kraftstasjoner med en samlet ytelse under 3 MW fra å bli avregnet etter topris-modellen. Siden 
vi foreslår at det skal beregnes én samlet regulerkraftbalanse for produksjon og forbruk som 
avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet, vil unntaksbestemmelsen ikke lenger ha en 
praktisk betydning. 

RME foreslår at endret forskriftsbestemmelse skal tre i kraft fra den tid departementet 
bestemmer. De nordiske TSOene planlegger felles innføring av enpris-modellen i Norden fra 1. 
november 2021, hvor systemendringer skal gjennomføres og håndteres i hovedsak av eSett Oy. 
Gjennomføring av planen avhenger av at prosessen med utarbeidelse av forslag til og 
godkjenning av reviderte vilkår for de balanseansvarlige i våre naboland går som planlagt.  
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Dersom EB gjennomføres i norsk rett ved forskrift som foreslått av departementet ved offentlig 
høring september 2019, og enpris-modellen godkjennes av RME som del av de nasjonale 
vilkårene for balanseansvarlige i henhold til forskriften som gjennomfører EB, vil en eventuelt 
endret § 5-2 i avregningsforskriften være overflødig. Det er i den sammenheng også vesentlig at 
vilkårene i balanseavregningen skal kunne endres gjennom TSO-forslag om endringer i 
vilkårene som har vært på offentlig høring hos bransjen og som deretter skal vedtas gjennom 
godkjenning fra RME, jf. også forslaget til endring av energiloven § 4-3. Forutsatt at forslaget 
til endringer i energiloven § 4-3 får samtykke fra og blir vedtatt av Stortinget, samt at forslagene 
fra 2019 til forskriftsendringer for å gjennomføre EB i norsk rett blir vedtatt, vil 
avregningsforskriften § 5-2 være overflødig. For å unngå en ny høring med forslag om å 
oppheve § 5-2 er det i foreliggende høringsnotat innarbeidet et forslag om å oppheve § 5-2 fra 
den tid departementet bestemmer. 

4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser av 
forskriftsendringen 

Forslaget til forskriftsendringer bidrar til å sikre konkurranse mellom markedsaktørene på likere 
vilkår enn i dag, som følge av at ubalanser fra produksjon og forbruk vil avregnes samlet og til 
like priser. Forskriftendringene innebærer også at ubalansene for produksjon i noe større grad 
enn i dag vil avregnes til priser som har utgangspunkt i kostnadene med å balansere systemet, 
siden døgnmarkedsprisen ikke lenger skal benyttes som grunnlag i avregning av 
produksjonsubalanser. Det er vanskelig å kvantifisere effektene av disse endringene, men RME 
forventer at endringene vil bidra til et mer effektivt kraftmarked og en mer effektiv systemdrift.  

Forslaget til forskriftsendringer bidrar til å opprettholde harmoniserte regler for 
balanseavregningen i Norden, siden forslaget har bakgrunn i et felles initiativ fra de fire 
nordiske TSOene om en koordinert og harmonisert endring. Harmoniserte regler i Norden bidrar 
til mer effektiv drift av den felles nordiske avregningssentralen eSett Oy og bidrar også til at 
markedsaktører i Norden står overfor likere vilkår enn hva de ellers ville gjort og dermed 
reduserer etableringsbarrierer på tvers av land. Samlet sett vurderer RME at også dette bidrar til 
et mer effektivt kraftmarked i Norden og en mer effektiv drift av balanseavregningen. 

Forskriftsendringene antas å medføre noen administrative engangskostnader for 
avregningsansvarlig som følge av behovet for tilpasninger i avregningsansvarlig sine 
avregningssystemer, inkludert tilpasninger i den felles nordiske balanseavregningen utført av 
eSett Oy. RME vurderer imidlertid disse administrative kostnadene til ikke å være av vesentlig 
betydning. 

Forskriftendringene antas også å kunne medføre noen administrative engangskostnader for de 
balanseansvarlige som følge av eventuelle tilpasninger av støttesystemer for oppfølgingen av 
resultatene fra balanseoppgjøret. RME vurderer imidlertid også disse administrative kostnadene 
til ikke å være av vesentlig betydning. 

Forskriftsendringene medfører videre at overskuddet som i dag oppstår ved avregning av 
produksjonsubalanser faller bort for avregningsansvarlig. Dette overskuddet oppstår som følge 
av at produksjonsubalanser i dag avregnes med en topris-modell, der ubalansene avregnes etter 
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prisene i døgnmarkedet når ubalansen reduserer den totale ubalansen i systemet, mens ubalanser 
som øker den totale ubalansen i systemet avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet. 
Forskjellene i disse prisene medfører et overskudd for avregningsansvarlig som vil falle bort når 
topris-modellen blir avskaffet og erstattet med enpris-modellen. Samtidig vil bortfallet av 
overskuddet for avregningsansvarlig motsvares av en tilsvarende reduksjon i kostnader for 
balanseansvarlige for ubalanser som i dag er relatert til produksjon.  

Eventuelt endrede gebyrer for de balanseansvarlige som følge av omleggingen til en-
prismodellen er ikke en del av denne forskriftsendringen, men følger av en egen prosess i tråd 
med Statnetts avregningskonsesjon gitt i medhold av energiloven § 4-3.

5 Forslag til forskriftstekst 
Forskrift om endring av forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av 
nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. 

Fastsatt av Olje- og energidepartementet xx.xx 2021 med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om 
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) 
§ 10-6.

Del I 

I forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og 
elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. gjøres følgende endringer: 

§ 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 regulerkraftbalanse. 
Regulerkraftubalansen skal avregnes etter prisene i marked for regulerkraft. 

Betalingsforpliktelser eller tilgodehavender skal innen 18 kalenderdager etter hvert 
driftsdøgn gjøres kjent for hver enkelt balanseansvarlig. 

Del II 

I forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og 
elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. gjøres følgende endringer: 

§ 5-2 oppheves

Del III 

Endringen under Del I trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. 
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Del IV 

Endringen under Del II trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. 
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