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Tilsluttet:

Høring om forslag til endringer i forskrift om kraftomsetning og
nettjenester for innføring av én pris og én regulerkraftbalanse i
regulerkraftavregningen

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har sendt på høring et forslag til ny modell for prising
av regulerkraftubalanser i kraftmarkedet, omtalt som enpris-modellen. Energi Norge setter pris på
muligheten til å gi våre innspill til forslaget.

Energi Norges hovedinnspill er som følger:

• Det er generelt viktig at aktører i samme marked møter like vilkår. Vi støtter derfor at
Norge innfører enpris-modellen for ubalanseavregning samtidig med andre nordiske
land.

• Vi er enige i RMEs syn om at dette vil bidra til å redusere etableringsbarrierene i
balansemarkedene på tvers av landegrensene.

• Vi ser ikke store økonomiske/administrative kostnader eller omfordelingseffekter som
følge av å innføre en enpris-modell for ubalanseavregningen.

• Fremover ønsker vi at nordiske TSOer og NRAer samarbeider for å harmonisere
gebyrstrukturen knyttet til ubalanseavregningen, slik at gebyrstrukturen gir mest mulig
riktige incentiver for å holde balansen i henhold til et polluter pays-prinsipp.

Bakgrunn
Bakgrunnen for forslaget1 er endringer i kraftsystemet som innebærer mer variabel
kraftproduksjon og økt utveksling over landegrensene som stiller økte krav til systemansvarliges
balansering av systemet. RME foreslår på vegne av OED å innføre én pris og én
regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen fra 1. november 2021 ved å gjøre endringer i
avregningsforskriften § 5-2. Forslaget skal legge til rette for en mer effektiv ubalanseavregning og
at dette vil bidra til at systemet i sin helhet så langt som mulig kan planlegges i balanse.

Forordningen om balansering av kraftsystemet (EB) regulerer opprettelse av felles europeiske
handelsplattformer for balanseenergi. Intensjonen med å opprette felles europeiske

1 https://publikasjoner.nve.no/rme_hoeringsdokument/2021/rme_hoeringsdokument2021_01.pdf
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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. 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.

EB stiller krav om at TSOene i Europa skal utvikle et forslag til felles europeisk metode for
harmonisering av hovedtrekkene i balanseavregningen. 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.

EB ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning av EØS-komiteen 11. desember 2020 med
konstitusjonelt forbehold, og vedtatt i Stortinget 11. juni 2021. OED gjennomførte i 2019 en
høring av forslag til endringer i energiloven, samt forslag til forskrift for å gjennomføre EB i norsk
rett. På tidspunktet høringen ble sendt ut var det usikkert om innføring av enpris-modellen i
Norge kan vedtas med hjemmel i eventuelle nye bestemmelser som bygger på EB innen 1.
november 2021. RME mente derfor det var nødvendig å foreslå innføring av enpris-modellen og
endring av avregningsforskriften § 5-2 som en midlertidig løsning.

Energi Norge støtter innføring av enpris-modell
Vi mener det ville vært uheldig med forskjellig modell for ubalanseavregning mellom de nordiske
landene i og med at aktørene deltar i det samme markedet. Enpris-modellen bidrar til like vilkår
for alle aktører i markedet. I påvente av en beslutning om implementering av EB var det derfor
nødvendig å gjøre en tilpasning i det norske regelverket for å kunne implementere enpris-
modellen samtidig med de andre nordiske landene. Derfor støtter vi forslaget fra RME om å gjøre
en endring i avregningsforskriftens §5-2 dersom det fremdeles er behov etter Stortingets vedtak
fra 11. juni 2021 om å implementere EB.

Gebyrstrukturen i ubalanseavregningen bør gi incentiver til å holde balansen
I utgangspunktet bør polluter pays-prinsippet ligge til grunn i ubalanseavregningen. Det vil si at
de som forårsaker ubalansene bør betale kostnadene for balanseringen. Med nordiske markeder
for balansering bør dette være harmonisert på tvers av landegrensene.

For de variable kostnadene som skal dekkes inn i balanseoppgjøret, og som kan påvirke valgene
for energidisponering aktørene i det nordiske kraftmarkedet gjør, bør prinsippene og strukturen
for avgifter harmoniseres i Norden.

Det er imidlertid en rekke kostnader som kan sees på som kollektive goder (frekvensstabilitet,
strukturelle ubalanser, reserver for dimensjonerende feil, etc.) og som bør finansieres på en
hensiktsmessig måte deretter. Disse faste kostnadene kan finansieres gjennom nett-tariffen eller



gjennom faste avgifter i balanseavregningen. For disse kostnadene mener vi harmonisering
mellom landene ikke er like viktig.

Om Energi Norge
Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer
selskapene som produserer, bygger for, transporterer og leverer fornybar energi og varme i
Norge. Våre 300 medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjonen og sørger for daglige
leveranser til cirka 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Medlemmenes oppdrag til oss
er å fremme fornybarnæringens konkurranseevne, for å øke norsk verdiskaping.

Vennlig hilsen

Toini Løvseth

Direktør for Marked, elektrifisering og kunder

Per Arne Vada

Næringspolitisk rådgiver

Energi Norge


	Bakgrunn
	Energi Norge støtter innføring av enpris-modell
	Gebyrstrukturen i ubalanseavregningen bør gi incentiver til å holde balansen
	Om Energi Norge

