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Svar på konsepthøring om forslag til innføring av 15 minutters
tidsoppløsning i balanseavregningen

Vi henviser til RME høringsdokument nr.2/2020, konsepthøring om forslag til innføring av 15 minutters
tidsoppløsning i balanseavregningen, og oversender herved vårt svar på høringen. Høringen er en
felles uttalelse fra Statnett SF og Elhub AS.

Innledning
Vi støtter forslagene i høringen da det i tillegg til å oppfylle kravene i EUs forordning om balansering
av kraftsystemet (EBGL) også vil gi samfunnsøkonomisk gevinst og bedre forsyningssikkerheten. Vi
mener det er fornuftig at bare de foreslåtte målepunkt pålegges krav om 15 min oppløsning. Imidlertid
er det viktig for oss å påpeke at øvrige målepunkt må profileres til 15 min slik at alle de
balanseansvarlige blir økonomisk ansvarlige for ubalanser i 15 min intervallene. Videre mener vi at
forskriftsendringene også må legge opp til at øvrige målepunkt kan legges om til 15 min, nå eller
senere, dersom kunde og nettselskap ønsker det. Dette for å ta høyde for eventuelle fremtidige behov
knyttet til fleksibilitetsmarkeder, behov for mer presis effektmåling i tarifferingsmodeller,
egenproduksjon m.m.

Vi mener at avregningsansvarlig bør gis en koordinerende rolle for planlegging og innføringen av
kravene til 15 minutter oppløsning. Dette vil sikre tidlig fokus og en gradvis og kontrollert overgang,
noe som vil redusere risiko for feil, misforståelser og forsinkelser.

Forslag til hvordan 15 minutters tidsoppløsning i balanse-
avregningen skal innføres

Krav til balanse per kvarter
Det fremkommer av høringsdokumentets bakgrunn at man ved å endre tidsoppløsningen fra 60 til 15
minutter vil gi markedsaktørene insentiver til å planlegge seg i balanse innenfor hvert kvarter. Vi
mener det er vesentlig at en løsning der ikke alt måles per kvarter da baseres på en
profileringsløsning som gir incentiver også for målepunkter som ikke har krav om 15 minutts måling.
Høringsdokumentet kapittel 3.2.4 spesifiserer at det er nødvendig med energiprodukter per 15
minutter for å sikre at handelsposisjoner med en tidsoppløsning på 60 minutter, blir balansert per 15
minutter i tråd med forventet uttak eller innmating. Vi oppfatter dette som en forventning om at det skal
stilles et faktisk krav til balansering per 15 minutter og at dette ikke kun er å anse som en mulighet for
markedsaktørene. Vi støtter dette og mener at forskrift bør tydeliggjøre dette.

Avgrensningen av hvilke målepunkt som skal innhentes og oversendes per
15minutter til Elhub

For å sikre en robust og korrekt avregning er det essensielt at all utveksling mellom
nettavregningsområder og mot utlandet, produksjon og stort forbruk måles per kvarter og at disse
rapporteres til Elhub. Dette er vesentlig for å lage 15 min profil med god kvalitet for timesmålte
målepunkter. Forslaget fra RME er i tråd med dette og vi støtter forslaget.

Videre mener vi at forskriftsendringene også må legge opp til at øvrige målepunkt kan legges om til 15
min nå eller senere dersom kunde og nettselskap ønsker det. Dette for å ta høyde for eventuelle
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fremtidige behov knyttet til fleksibilitetsmarkeder, behov for mer presis effektmåling i 
tarifferingsmodeller, egenproduksjon m.m.   
 
Profilering i Elhub 
I høringsdokumentet (4.3.1 + indirekte i 3.2.1) står det nevnt at Elhub skal sørge for at alle aggregerte 
serier sendes med 15 min oppløsning til eSett, inkludert profilering av forbruk som fremdeles sendes 
inn med 60 min oppløsning. Vi legger da til grunn prinsipper for profilering tilsvarende dagens JIP 
profilering av ikke-timesmålte anlegg. Dette er avgjørende for at markedet vil fungere optimalt og at de 
balanseansvarlige vil måtte handle seg i balanse med 15 min oppløsning for alt forbruk. En slik 
profilering sikrer like god planlegging og systemdrift som om man legger alle forbrukspunkt over på 15 
min. Krav om profilering etter justert innmatingsprofil bør enten beskrives eksplisitt inn i forskriften eller 
henvise til retningslinjer fra Avregningsansvarlig, f.eks. tilsvarende VEE. 
 
Ut ifra et systemdriftsmessig perspektiv vil det dermed være liten samfunnsøkonomisk gevinst å 
pålegge flere forbrukspunkt 15 min oppløsning ved bruk av den profileringen Elhub legger opp til. Det 
vil kunne være andre gevinster knyttet til fleksibilitet, mer nøyaktig effektivitetsmåling m.m., som gjør 
at andelen med 15 min oppløsning likevel ønskes økt. Samtidig ønsker vi å presisere at løsningen 
Elhub har designet vil støtte en gradvis overgang til 15 min oppløsning for alle målepunkt. 
 
Utfordringer med datamengder i Elhub 
I høringsdokumentet står det flere steder referert til at Elhub vil kunne få en utfordring med 
datamengder hvis mange eller alle målepunktene ble lagt over til 15 min oppløsning. I og med at også 
de profilerte (estimerte) 15 min. verdiene lagres i Elhub, vil vi presisere at det ikke vil være forskjell i 
datamengden som lagres i Elhub. 
 
Det vil derimot være forskjell i datavolum som sendes til Elhub fra nettselskapene. Elhub legger opp til 
at aktører som henter data i Elhub skal kunne velge oppløsning. Så lenge spotpris har 
timesoppløsning ser vi ikke behovet for fakturering av sluttbrukere basert på 15 minutters verdier da 
det er lite sannsynlig at kraftleverandører vil tilby dette i mangel på referansepris. Men for de 
målepunktene som avleses med 15 min oppløsning, bør sluttbruker kunne se originalseriene. Dermed 
blir det større datavolumer som sendes ut fra Elhub hvis alle målepunktene legges over til 15 min 
oppløsning. 
 
Elhub er designet for å håndtere alle målepunkt med 15 min oppløsning og teknisk sett ser vi ikke 
volumutfordringer med overgangen til 15 min slik som kravene er skissert i konsepthøringen. Det vil 
imidlertid bli noe økte kostnader for fysiske datakomponenter (internminne og lagring). 
 
Kostnader Elhub  
Elhub har utarbeidet et løsningsforslag som har en kostnad på 100-150 MNOK. Løsningsforslaget 
legger opp til at Elhub foretar profilering, sammenstilling til eSett og korreksjonsoppgjør. Samtidig 
legger det til rette for overgang til 15 min. for øvrige målepunkt i den grad det er innenfor regelverk og 
ønske fra markedsaktørene. Vårt kostnadsanslag inkluderer at Elhub tar en koordinerende og 
støttende rolle ovenfor alle markedsaktørene i forberedelsene og overgangen til 15 min.  
 
Samfunnsøkonomisk mener vi at dette er en bedre løsning enn om disse oppgavene skulle vært lagt 
på det enkelte nettselskap. Samtidig er det i tråd med det Elhub gjør for øvrig og vil sikre god kvalitet 
på anmeldings- og avregningsunderlag. 
 
Avgrensningen av hvilke målepunkt nettselskap kan innhente og oversende 
måleverdier per 15 minutter for 
Ved inndeling i nettavregningsområder har det vært noe motstridende interesser om hvorvidt 
utvekslingspunkt som kun kan mate én vei skal være å anse som forbrukspunkt. Dette er ofte knyttet 
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opp til anlegg som er egne nettavregningsområder med høyspent utveksling, men hvor det i tillegg 
finnes en separat lavspent forsyning. Denne har da ofte blitt definert som et utvekslingspunkt. Siden 
utveksling og lavspent forbrukspunkt for næringskunder er gjenstand for ulike krav vil det trolig bli en 
ny diskusjon om klassifisering av disse punktene i enkelte tilfeller. Dersom måleren må skiftes ut for å 
håndtere 15 minutters oppløsning kan det være ønskelig for nettselskapet å omdefinere dette til et 
forbrukspunkt for å unngå investeringen. Avregningsansvarlig ønsker en tydeliggjøring i forskrift av 
definisjon av utvekslingspunkt for å unngå forskjellsbehandling. 
 
Tidspunkt for de ulike stegene i innføringen av 15 minutters 
tidsoppløsning i balanseavregningen 
Elhub har startet utviklingen av funksjonaliteten som er nødvendig for å kunne støtte overgangen til 15 
min oppløsning. Dermed vil Elhub etter planen være klar til test og sertifisering i god tid før Q2 2023. 
Likeledes har eSett gjort nødvendige forberedelser, inkludert detaljert systemdesign, for å kunne 
implementere nødvendige tilpasninger i god tid. Vi ser derfor ingen grunn til at omleggingen ikke skal 
kunne gjennomføres som foreslått. 
 
Tidspunkt for når nettselskap må registrere og oversende måleverdier per 15 
minutter til Elhub 
Konsepthøringen foreslår at alle nettselskaper skal ha lagt om til 15 min. senest 6 måneder før 
overgangen til 15min avregningsperiode. Vi har forståelse for at man med dette ønsker å redusere 
risikoen for forsinkelser, men vi ønsker å påpeke noen forhold som etter vår mening er uheldige med 
en slik tidsfrist. Det betyr at alle aktørene må være klare på samme tidspunkt noe som 
erfaringsmessig vil medføre en stor belastningstopp for systemleverandører og avregningsansvarlig 
de siste månedene i forkant. Dette er i seg selv risikoøkende da man ikke kan forvente at 
systemleverandører og avregningsansvarlig kan støtte alle sine kunder i samme tidsrom. Videre vil det 
være kostnadsdrivende da det vil kreve flere innleide ressurser.  

Vi mener at avregningsansvarlig bør gis en koordinerende rolle for planlegging og innføringen av 
kravene til 15 minutter oppløsning. Dette innebærer utarbeidelse av pliktig milepælsplan for aktørene 
inklusiv pilotering med utvalgte aktører, test og godkjenning for aktørene. Dette vil sikre tidlig fokus, 
gradvis kontrollert overgang og lavere risiko for feil, misforståelser og forsinkelser. Avregnings-
ansvarlig hadde tilsvarende forskriftsbelagt rolle ved innføring av Elhub og timerapportering fra AMS.      

Vi mener at det ikke bør settes som krav at alle målepunktene er lagt om til 15 min innen 6 måneder 
før oppstart. Det vil legge unødvendig press på nettselskapene og deres systemleverandører. Vi 
mener det er viktigere å bruke tiden på god kvalitet i systemløsninger og bytte av målere. Vi foreslår 
derfor at det i stedet settes krav til at alle nettselskap har fått sertifisert og godkjent innsending av 15 
minutt verdier senest 6 måneder før oppstart. Deretter følger Elhub opp at aktørene legger om til 15 
minutt oppløsning løpende frem til at 100% skal være lagt over 1 måned før oppstart. Dette vil være et 
vesentlig bidrag til å ta ned risiko knyttet til overgangen til 15min avregningsperiode i markedet som 
helhet. 
 
Elhub legger opp til en løsning der man de-kobler avhengigheten mellom tidspunktet for overgang til 
15 min. i balanseavregningen hos eSett fra aktørenes evne til å rapportere på 15 min. Dette i den 
forstand at alle aktørene kan legge om til 15 min før overgangen hos eSett og at en eventuell 
utsettelse av overgangen hos eSett ikke vil ha noen påvirkning på aktørenes overgang til 15 min.  
 
Tidspunkt for når balanseavregningen endres fra 60 minutter til 15 minutter 
Høringsdokumentet viser i kapittel 3.2.2 til at det vil være en fordel om innføringen av 15 minutters 
balanseavregning innføres på en koordinert måte for de nordiske landene. Basert på de driftsmessige 
og tekniske avhengighetene i det nordiske synkrone systemet anser Statnett at det ikke finnes noe 
alternativ til en koordinert innføring. 
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Endringer i avregningsforskriften 
 
Definisjonen av nettselskap 
Avregningsansvarlig opplever at det ofte er diskusjoner mellom aktører om hvem som skal være 
nettselskap for et målepunkt. Dette har til stor grad utgangspunkt i at definisjonen av nettselskap i 
avregningsforskriften gir et stort rom for tolkning. Hva som skal tolkes som overføringsnett og hva som 
kreves for å hevde ansvar for nettjenester defineres ulikt mellom nettselskapene og har dannet 
grunnlaget for ulik praksis nettselskapene imellom. Når det nå må foretas investeringer i 
måleroppsettet, forventer vi at nettselskapene på nytt tar en vurdering av om de faktisk er ansvarlige 
for de målere de håndterer, eller om det er en annen aktør som skal være nettselskap. 
 
Andre forhold 
 
Utforming av forskriften 
Det er enkelte detaljer i forskriften i dag som er inkonsistent eller feil som bør korrigeres når forskriften 
gjennomgås. Begrepet timeavregning står nevnt en rekke steder i forskriften og må skrives om på 
grunn av 15 minutter innføringen. Vi vil også oppfordre til å vurdere detaljeringsgraden i forskriften.   
 
Tidsfrister i markedsprosessene 
Vi ber om at det ved oppdatering av forskriftsteksten vurderes om det fremdeles er behov for å skille 
mellom timeavregnede (blir 15/60) og profilavregnede målepunkt. Innføring av samme frist for alle vil 
forenkle implementasjonen og ikke minst forståelsen ute hos sluttbrukere. Det å ikke kunne bytte 
kraftleverandør raskt vil ikke lengre være et insentiv for installasjon av AMS, da AMS utbyggingen nå i 
utgangspunktet skal være ferdig. 
 
Antatt årsforbruk 
Antatt årsforbruk på timeavregnede målepunkt har varierende kvalitet og kompletthet i Elhub i dag. I 
versjonen av Elhub som er designet for 15 min oppløsning legger vi inn flere forbedringer for å gi 
bedre kvalitet i grunnlaget for balanseavregning og avviksoppgjør. Her ønsker vi å bruke antatt 
årsforbruk mer aktivt, gitt bedre kvalitet enn i dag.  
 
Dette har vi diskutert med bransjen og vi er enige om at det vil være naturlig at Elhub tar over denne 
oppgaven snarest mulig. Elhub har allerede mer enn 1 års historiske data som kan brukes. Det bør 
fremdeles være et krav at nettselskapet sender inn en startverdi på nye målepunkt, og at 
nettselskapet kan overstyre verdien i Elhub når ny sluttbruker flytter inn eller ved bruksendring. 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Ole Jacob Høyland      Tor Bjarne Heiberg 

   

Direktør, Markedsoperasjoner     Daglig leder 
Statnett SF       Elhub AS 
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