
RME RAPPORT
Nr. 5/2021

Oppsummering av høringsinnspill og forslag til endring av forskrift om 
måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, 
nettselskapets nøytralitet mv. for innføring av én pris og én 
regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen 

Reguleringsmyndigheten
for energi – RME

Fahad Jamil, Hanne Alette Hillestad, Alexander Kellerer, Stian Henriksen, Uy Tran og 
Jørund Krogsrud 



RME Rapport nr. 5/2021 
Oppsummering av høringsinnspill og forslag til endring av forskrift om 
måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, 
nettselskapets nøytralitet mv. for innføring av én pris og én 
regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen 

Utgitt av: 

Forfatter: 

Forsidefotograf: 

ISBN: 

ISSN: 

Sammendrag: 

Emneord: 

Saksnummer:

Reguleringsmyndigheten for energi
Middelthuns gate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
E-post: rme@nve.no
Internett: www.reguleringsmyndigheten.no

september, 2021

Redaktør:

Reguleringsmyndigheten for energi

Mari Holen Christensen 

Fahad Jamil, Hanne Alette Hillestad, Alexander Kellerer, Stian Henriksen, Uy 
Tran og Jørund Krogsrud 

Kjøsnesfjorden. Foto: Stig Storheil/NVE 

978-82-410-2151-0
2535-8251
202103835

23. april 2021 sendte RME et forslag på høring (RME Høringsdokument nr. 
1/2021). I dette dokumentet oppsummerer RME høringsinnspillene og legger 
frem endelige forslag til forskriftsendringer som oversendes Olje- og 
energidepartementet for vurdering og eventuell vedtakelse.

Regulerkraftavregning, regulerkraftmarkedet, balanseavregning, nordisk 
balanseringsmodell, regulerkraftpris, balanseansvarlig, avregningsansvarlig, 
enpris-modellen 

mailto: rme@nve.no
www.reguleringsmyndigheten.no


Innhold 
Forord ...................................................................................................... 4 

1. Innledning og sammendrag ........................................................... 5 

1.1 Om høringen ...................................................................................... 5 

1.2 Bakgrunn for innføring av én pris og én regulerkraftbalanse i 

regulerkraftavregningen .............................................................................. 5 

2 Merknader til innføring av enpris-modellen ................................ 6 

2.1 RMEs forslag til endring av avregningsforskriften § 5-2 ................... 6 

2.1.1 Opprinnelig forslag ................................................................... 6 

2.1.2 Høringsinnspill .......................................................................... 7 

2.1.3 RMEs merknader...................................................................... 7 

2.1.4 Endelig forslag til endring ......................................................... 7 

2.2 Andre innspill til høringen .................................................................. 7 

2.2.1 Harmonisering av gebyrstrukturen for ubalanser .................... 7 

2.2.2 Størrelsen på ubalansegebyret og flytting av anmeldingsfrist for 

produksjon .............................................................................................. 7 

3 Endelig forslag til forskriftstekst .................................................. 9 



 4 

Forord 
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sendte den 23. april 2021 på høring et forslag 

til endringer i forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av 

nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (avregningsforskriften) for 

innføring av én pris og én regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen. Enpris-modellen 

innebærer at ubalanser avregnes etter samme pris uavhengig av om ubalansen gjelder 

forbruk eller produksjon, og uavhengig av retningen til ubalansen.  

Høringsdokumentet er lagt ut på RMEs nettsider og publisert som RME høringsdokument 

nr. 1/2021. Høringsfristen var 23. juni 2021. Vi mottok syv høringsuttalelser. RME har 

gjennomgått og vurdert de innkomne høringsuttalelsene. 

Høringsuttalelsene inneholder ikke konkrete innspill til endringer i høringsforslaget. 

RME anbefaler å vedta forskriftsendringen slik den er foreslått i høringsdokumentet og at 

endringen trer i kraft fra 1. november 2021 slik at enpris-modellen kan innføres samtidig i 

Norden. 

Oppsummeringen av høringsuttalelsene og vårt forslag til endring av 

avregningsforskriften, oversendes til Olje- og energidepartementet (OED) for vurdering 

og eventuell fastsettelse av endelig forskrift. 

 

Oslo, september 2021  

       

 
Kjetil Lund  

Vassdrags- og energidirektør    Tore Langset  

Fungerende direktør,  

Reguleringsmyndigheten for energi  
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1.  Innledning og sammendrag 

1.1 Om høringen 
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sendte den 23. april 2021 forslag til endringer 

i avregningsforskriften på høring, for å etablere en ny modell for prising av ubalanser i 

balanseavregningen, den såkalte enpris-modellen.  

Høringsdokumentet er lagt ut på RMEs nettsider og publisert som RME høringsdokument 

nr. 1/2021.1 

RME har mottatt syv høringsuttalelser.  

Følgende høringsuttalelser har hatt merknader:  

• Energi Norge 

• Samfunnsbedriftene 

• Småkraftforeninga 

• Statnett SF 

Følgende høringsuttalelser hadde ingen merknader:  

• Forsvarsbygg  

• Justis- og beredskapsdepartementet  

• Norsk senter for informasjonssikring 

Alle høringsuttalelser er lagt ut på RMEs nettsider.  

1.2 Bakgrunn for innføring av én pris og én 
regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen 

I dag beregner avregningsansvarlig separate regulerkraftbalanser for kraftproduksjon og 

kraftforbruk. Avregningsansvarlig avregner regulerkraftbalanser for forbruk etter prisene 

i regulerkraftmarkedet. 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 sistnevnte regel for kraftstasjoner med installert ytelse under 3 MW. 

Slike kraftstasjoner avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet, jf. 

avregningsforskriften § 5-2 annet ledd.  

I dag er det dermed ulike regler for avregning av ubalanser fra forbruk og produksjon 

med installert ytelse under 3 MW, sammenliknet med ubalanser fra produksjon med 

installert ytelse over 3 MW. Det innebærer at dagens regler gir noe sterkere insentiv for 

produksjon med installert effekt over 3 MW til å planlegge seg i balanse. Grunnen er at 

prisene i regulerkraftmarkedet 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. Kraftproduksjon med 

 
1 https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/saker-pa-horing-

reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/horing-forslag-om-a-innfore-ny-modell-for-prising-av-

ubalanser-i-regulerkraftavregningen/. 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/saker-pa-horing-reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/horing-forslag-om-a-innfore-ny-modell-for-prising-av-ubalanser-i-regulerkraftavregningen/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/saker-pa-horing-reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/horing-forslag-om-a-innfore-ny-modell-for-prising-av-ubalanser-i-regulerkraftavregningen/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/saker-pa-horing-reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/horing-forslag-om-a-innfore-ny-modell-for-prising-av-ubalanser-i-regulerkraftavregningen/


 6 

installert ytelse over 3 MW blir dermed avregnet til den økonomisk minst gunstige prisen 

av døgnmarkedsprisen og regulerkraftprisen. 

Enpris-modellen som RME forslår, vil likebehandle ubalanser med bakgrunn fra forbruk 

og produksjon. Det er fordi avregningsansvarlig da ikke lenger beregner separate 

regulerkraftbalanser for produksjon og forbruk, men isteden beregner én samlet 

regulerkraftbalanse. Regulerkraftbalansene 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 mener RME at 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 Merknader til innføring av 
enpris-modellen 

2.1 RMEs forslag til endring av 
avregningsforskriften § 5-2 

 

2.1.1 Opprinnelig forslag 

I avregningsforskriften § 5-2 foreslås følgende endringer:  

§ 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. 
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2.1.2 Høringsinnspill 

RME har ikke mottatt høringsuttalelser med konkrete innspill til endringsforslaget om 

endring av avregningsforskriften § 5-2. Høringsinstansene er positive til forslaget om 

innføring av én pris og én regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen.  

 

2.1.3 RMEs merknader 

Bakgrunnen for forslaget fremgår av høringsdokumentet kapittel 3. 

 

2.1.4 Endelig forslag til endring 

RME anbefaler at det opprinnelige høringsforslaget vedtas som forskrift. 

  

2.2 Andre innspill til høringen 
Nedenfor oppsummeres og kommenteres andre innspill til høringen som ikke er direkte 

relevante i forhold til forskriftsendringen som er på høring. 

2.2.1 Harmonisering av gebyrstrukturen for ubalanser 

Energi Norge støtter innføring av enpris-modellen. I tillegg mener Energi Norge at de 

nordiske systemansvarlige og reguleringsmyndighetene bør harmonisere gebyrstrukturen 

for ubalanser. De påpeker at en harmonisert gebyrstruktur vil gi markedsaktørene mer 

korrekte insentiver til å opprettholde balansen i henhold til prinsippet om at «forurenser» 

betaler. 

RME er kjent med at de nordiske systemansvarlige arbeider med problemstillingen om 

harmonisering av ubalansegebyr i Norden. RME tar Energi Norges kommentar til 

etterretning. 

2.2.2 Størrelsen på ubalansegebyret og flytting av anmeldingsfrist 
for produksjon 

Småkraftforeninga viser til at ubalansegebyret, ifølge en prognose fra Statnett SF, vil 

være 1 euro/MWh fra 1. november 2021. Sammenlignet med et ubalansegebyr på 0,15 

euro/MWh i fjor, mener Småkraftforeninga at denne økningen er betydelig. Det kan være 

vanskelig å forutsi produksjonen opptil 36 timer frem i tid og en økning av 

ubalansegebyrer vil kunne øke kostnadene for uregulerbar kraftproduksjon, særlig for de 

minste kraftverkene. Dette vil kunne ha stor innvirkning på regnskapene. 

Samfunnsbedriftene forventer at de samlede balanseoppgjørskostnadene for Statnett 

reduseres, og at dette reflekteres i gebyrene som innføres. Ifølge Samfunnsbedriftene må 

gebyrene være på et nivå som reflekter de reelle kostnadene som Statnett vil ha med 

balanseoppgjøret. Samtidig må kostnadene fordeles nøytralt mellom aktørene. 

Samfunnsbedriftene påpeker at Statnett må sikre at de foreslåtte endringene ikke får 

utilsiktede virkninger for aktørene gjennom balanseoppgjøret eller på andre områder. 

RME er enig i at økningen i ubalansegebyret vil kunne medføre en økning i kostnadene 

for balanseansvarlige med ubalanser. Formålet med eventuelle ubalansegebyr vil være å 

gi de balanseansvarlige insentiver til å redusere egne ubalanser, og høyere 
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ubalansegebyrer vil gi sterkere insentiver. Utformingen av og nivået på gebyrene i 

balanseavregningen er ikke tema i denne forskriftshøringen, selv om innføringen av 

enpris-modellen har noen fordelingsmessige virkninger på balanseoppgjøret. RME tar 

kommentarene knyttet til fastsettelse av gebyrer i balanseavregningen til etterretning og 

vil følge opp Statnetts fastsettelse av gebyrer i en egen prosess. 

Småkraftforeninga mener det er utfordrende at anmeldingsfristen for døgnmarkedet er 

satt til kl. 12 dagen før driftstimen. De påpeker at det er vanskelig for produsenter med 

uregulerbar kraft å forutsi produksjon 12 til 36 timer frem i tid. Småkraftforeninga 

foreslår derfor at anmeldingsfristen flyttes nærmere driftstimen for å gjøre det enklere for 

slike produsenter å opprettholde balansen. 

RME viser til at anmeldingsfrisen for døgnmarkedet og fristen for oversendelse eller 

oppdatering av produksjonsplaner, ikke er tema for denne forskriftshøringen. RME er 

enig i at det kan være utfordrende for produsenter med uregulerbar produksjon å forutsi 

produksjonen 12 til 36 timer frem i tid. Det er imidlertid mulig for markedsaktører å 

gjennomføre handler i det organiserte intradagmarkedet helt frem til én time før 

driftstimen, samt gjennomføre bilaterale handler utenfor det organiserte markedet. 

Balanseansvarlige kan oppdatere sine produksjonsplaner helt frem til 45 minutter før 

driftstimen. Etter RMEs vurdering vil utnyttelsen av disse mulighetene kunne redusere 

risikoen for ubalanser også for uregulerbar produksjon.  
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3 Endelig 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 [dato] 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 1. november 2021. 

 

Del IV 

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