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Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift 11.03.1999 
nr 301 om måling, avregning mv § 4-2 om prising av 
ubalanser

Vi viser til NVEs høring av 5. desember 2008, med svarfrist 1. februar 2009. 

Sakens bakgrunn
I forrige høringsrunde om endring av denne forskriften ble det foreslått å innføre et toprissystem 
for produksjonsubalanser i det norske kraftmarkedet. Begrunnelsen for forslaget var en 
harmonisering med de øvrige nordiske landene, som allerede har et slikt system, og dermed økt 
konkurranse.

I ettertid har det vist seg at et slikt system vil føre til relativt store økninger i marginalkostnaden for 
små kraftverk, som har liten mulighet til regulering.

For å bøte på dette foreslås det i foreliggende høringsforslag å unnta all produksjon fra 
kraftstasjoner med en installert effekt lavere enn 1 MW. 

Konkurransetilsynets vurdering
Konkurransetilsynet påpekte i forrige høringsrunde at det var vanskelig å se hvordan felles regler 
for avregning av ubalanser av produksjon ville bedre konkurransen i det nordiske kraftmarkedet. 
Ettersom produsenter uansett ikke kan levere kraft til anmeldingsområder der de ikke har 
produksjon vil harmonisering være av liten eller ingen betydning. Konkurransetilsynet mente at det 
ikke var gode grunner for innføringen av et toprissystem, ettersom den ikke førte til økt 
konkurranse, men ville føre til økte kostnader for produsenter og systemansvarlig. 
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Den foreslåtte endringen i foreliggende høringsforslag vil redusere kostnadene for ubalanser for 
små kraftstasjoner, og dermed gjøre det enklere å drive og etablere slike kraftstasjoner. Det vil 
sannsynligvis også redusere kostnadene for hele systemet for balansehåndteringen ved et 
toprissystem. Vi stiller oss derfor positive til ordningen.

Utover dette har ikke Konkurransetilsynet kommentarer til høringen.

Med hilsen

Ingunn Bruvik  (e.f.)
seksjonsleder

Knut Matre
seniorrådgiver


