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Svar på høring om endringer i avregningsforskriften
Statnett støtter de endringer som Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår i denne
høringen. Det er viktig at det legges til rette for å videreutvikle det nordiske kraftmarkedet og sikre
driften av kraftsystemet. Statnett ser de endringer som foreslås i denne høringen som en viktig del
av dette.
Statnett mener det er svært viktig at den etablerte felles nordiske balanseavregningen videreføres
som en sentral del i et nordisk kraftmarked. Endring av avregningsforskriften § 5-2 er
grunnleggende for dette. At endringstidspunktet samkjøres med de andre nordiske land er av
avgjørende betydning for en hensiktsmessig implementering.
Beregning av en enkelt regulerkraftbalanse for hver enkelt balanseansvarlig som avregnes etter
prisene i markedet for regulerkraft vil sikre at dagens harmoniseringsnivå videreføres, mens
avskaffelsen av særordningen for kraftstasjoner med en samlet ytelse under 3 MW vil øke
harmoniseringsgraden ytterligere. Siden alle avregningsdata vil inngå i én regulerkraftbalanse, er
det ikke lenger mulighet for differensiert behandling. Dette er i europeisk sammenheng pekt på
som et viktig prinsipp for å sikre likebehandling.
Det er også Statnett sitt syn at de endringer som foreslås er en forenkling i forhold til eksisterende
balanseavregning. Endringen vil på kort sikt medføre administrative engangskostnader for Statnett
og de balanseansvarlige, men på sikt vil forenklingen trolig medføre en bedre forståelse av
balanseavregningen og også lavere driftskostnader.
Et annet element relatert til kostnader er betydningen av at de balanseansvarlige overholder
kravene om å planlegge seg i balanse samt overholde sine produksjonsplaner. Når to-pris
avregning av produksjonsubalanser utgår, vil de balanseansvarlige ikke lenger ha det samme
økonomiske insentivet til å overholde sine produksjonsplaner. Statnett vil overvåke at de
balanseansvarlige overholder kravene.
Når forordningen om balansering av kraftsystemet (EB) gjennomføres i norsk rett ved forskrift som
foreslått av departementet ved offentlig høring september 2019, vil avregningsforskriften § 5-2
være overflødig. Statnett støtter at bestemmelsen fjernes på et tidspunkt hvor prinsippene for
balanseavregning er innarbeidet i vilkår godkjent av RME.

Med vennlig hilsen

Ole Jacob Høyland
Direktør, Markedsoperasjoner

Side 1 av 1

