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Til Reguleringsmyndigheten for energi

v/ rme@nve.no

Oslo 23.06.2021

RME referanse 202103835

Høringsuttalelse til RMEs forslag om innføring av én pris og én regulerkraftbalanse i
regulerkraftavregningen

Samfunnsbedriftene er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for 550 virksomheter, herunder mer
enn 150 selskaper innen energi. Virksomhetene deltar i hele verdikjeden for energi, fra produksjon
av vann- og vindkraft, til distribusjon og omsetning av elektrisitet.

Bakgrunn

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 (avregningsforskriften),
§ 5-2 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.

I tillegg er det slik at dersom Forordning om balansering av kraftsystemet (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. RME foreslår derfor nå en endring i § 5.2 i avregningsforskriften som en midlertidig
løsning og det er innarbeidet et forslag i høringsnotatet om å oppheve § 5-2 fra den tid
departementet bestemmer.
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Vurdering

Samfunnsbedriftene konstaterer at den foreslåtte endringen er en uunngåelig konsekvens av det
norske kraftsystemets tette integrasjon med de øvrige nordiske land og som en del av de felles
europeiske kraftmarkeder. Som en konsekvensav den foreslåtte endringen og et enklere og mer
effektivt balanseoppgjør, forventer vi at de samlede balanseoppgjørskostnader for Statnett
reduseres og at dette reflekteres i de gebyr som nå planlegges innført. Slike gebyr må være på et nivå
som reflekter de reelle kostnader som Statnett i fremtiden vil ha i forbindelse med balanseoppgjør
og må fordeles nøytralt mellom aktørene. Vi vil i tillegg påpeke at Statnett må se til at de foreslåtte
endringene ikke får utilsiktede virkninger for aktørene gjennom balanseoppgjøret eller på andre
områder.

Når det gjelder den foreslåtte formelle regulatoriske gjennomføringen av forslaget til midlertidige
endringen av avregningsforskriften og implementeringen av EB gjennom norsk rett har
Samfunnsbedriftene ingen kommentarer.

Med vennlighilsen

Cecilie Bjelland

Direktør
Samfunnsbedriftene Energi


