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Administrerende direktør i nettselskapet

Forberedelser før oppstart av felles nordisk balanseavregning (NBS)
Statnett som avregningsansvarlig i det norske kraftmarkedet har fått i oppdrag av NVE å
implementere en felles nordisk balanseavregning (NBS) samt en norsk datahub for målerverdier
(Elhub). Disse to prosjektene avhenger av hverandre og er viktige for den videre utviklingen av
kraftmarkedet. Nettselskapene har her en sentral og viktig rolle forbundet med innsamling og
rapportering av målerverdier, for forbruk, produksjon og utveksling.
For at overgangen til NBS og Elhub skal lykkes er det svært viktig at alle nettselskap gjennomfører
nødvendige forberedelser. NBS realiseres 1. mai i år og TSO-selskapet, eSett Oy, er etablert for
oppgaven. Selskapet overtar det operative ansvaret for balanseavregningen fra og med 1. mai 2017
for Finland, Norge og Sverige. Nettselskapene skal rapportere sine målerverdier direkte til eSett frem
til Elhub settes i drift.
Mange nettselskaper har lagt ned en betydelig innsats og ligger godt an med testing og forberedelser
til idriftsettelsen av NBS, men vi ser dessverre også at mange selskaper er på etterskudd med
forberedelsene. I testperioden i november/desember 2016, hvor nettselskapene skulle verifisere
sine avregningsforhold og etablere kommunikasjon med eSett, var det bare en tredjedel som kunne
bekrefte korrekte strukturdata og enda færre kunne kvittere fungerende meldingsutveksling.
Statnett er bekymret over at mange nettselskaper ikke er tilstrekkelig forberedt og da ikke vil klare
parallellrapporteringen. Senest 20. mars skal alle nettselskap rapportere avregningsunderlag til
eSett og Statnett i parallell. Perioden med parallellrapportering vil vare frem til 28. mai.
NVE har varslet at de vil følge nøye med på aktørenes etterlevelse og de har foreslått endringer i
avregningsforskriften hvor nettselskap risikerer pålegg og tvangsmulkt om parallellrapporteringen
ikke kommer på plass.
6. februar 2017 åpnes igjen systemene for aktørene. Vi oppfordrer alle til å ha fokus på å få kontrollert
og eventuelt korrigert sine avregningsforhold (struktur) samt teste at kommunikasjonen med eSett
fungerer slik den skal. Følgende må gjøres så snart systemet åpner:
Kontroller og oppdater egne avregningsforhold (strukturdata), og meld fra til eSett når
strukturen er komplett i henhold til reelle markedsdata – tidsfrist 24.02.2017
o

All struktur må opprettes frem i tid i henhold til reelle frister for endringer. Man
må ta høyde for dette når data registreres i systemet, slik at alle tidsserier er
aktive når parallellrapporteringen påbegynnes.
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Verifiser connectivity. Når meldingsutvekslingen fungerer sender dere en bekreftelse på
dette til eSett – tidsfrist 10.02.2017
o

Dette gjøres ved å sende en melding til eSett som inneholder verdier for en
forhåndsdefinert dag og motta en kvittering tilbake. I tillegg skal dere motta en
inngående melding fra eSett og sende en kvitteringsmelding til eSett.

Obligatorisk parallellrapportering for alle selskaper fra og med uke 12. Informer eSett
om når parallellrapporteringen er etablert og når dere har verifisert mottatte
avregningsresultater.
Ved spørsmål kan norske aktører ta kontakt med eSett eller Statnett som vil gjøre vårt ytterste for å
bistå. Basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra aktører har vi styrket vårt operative miljø for å
bistå overgangen. Kontaktinfo for eSett er: +358105018500 / settlement@esett.com og i Statnett:
23904350 / avregning@statnett.no.

Vi ønsker med dette å henstille alle nettselskaper om å fullføre utestående aktiviteter innen nevnte
tidsfrister og bidra til å sikre en vellykket idriftsettelse av felles nordisk balanseavregning.

Med vennlig hilsen

Ole Jacob Høyland
Direktør, Markedsoperasjoner

Kopi: NVE, Energi Norge, DEFO, KS Bedrift
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