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Høringsuttaielse Fra Nord Pool Spot: 

Rapport fra Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet: 

"Flere og riktigere priser - Et mer effektiv kraftsystem" 

Vi viser til Deres høringsbrev fra OED datert 17.12.2010 vedrørende ovennevnte. 
Nord Pool Spot mener rapporten gir et dekkende beskrivelse av dagens krafimarked og også av de 
pristoppene som oppstod ved et flertall tilfeller gjennom vinteren 2009/2010. 
Nord Pool Spot deltok i referansegruppen til Ekspertutvalget og vi konstaterer at vesentlige kritiske 
kommentarer som ble gitt i liten grad er diskutert i rapporten. Dette gjelder spesielt forslaget om innføring av 
mange flere budområder (nodeprising). 

Driftsikkerhet og sikkerhetsmarginer 

Nord Pool Spot støtter en utvikling der driftsikkerhetsberegningene gjøres mer avansert ved at sannsynlighet 
for utfall og kostnader ved utfall trekkes inn i modellverktøyet. Vi er også positive til at kapasitetsfastsettelse 
kan bli en mer integrert del av prisberegningen. Dette arbeidet er allerede påbegynt i sammarbeid med andre 
europeiske børser og systemoperatører. Erfaringen fra sist vinter har vist, som også utvalget påpeker, at selv 
mindre endringer i overføringskapasiteten som blir stilt fil rådighet for markedet, kan ha betydelig påvirkning på 
prisene. 

Nett og flaskehalshåndtering 

Nord Pool Spot har i lengre tid argumentert for at det gjennom investeringer i nett og produksjon må jobbes for 
et mer integrert nordisk kraftmarked og derved færrest mulig budområder. I den grad det eksisterer strukturelle 
flaskehalser så bør de håndteres gjennom bruk av budområder. Disse må gjerne gå på kryss av de nasjonale 
grensene. 
Slik sett er Nord Pool Spot positiv til den utviklingen vi ser i Sverige, der de strukturelle flaskehalsene vil bli 
håndtert gjennom å gå fra ett til fire budområder. Mindre og mer tilfeldige flaskehalser bør håndteres av 
systemoperatørene i form av motkjøp. Det er vikfig at inndeling i nye budområder gis med tilstrekkelig varsel 
og med tilstrekkelig markedsinformasjon om de fundamentale forholdene, slik at kundene kan håndtere den 
risiko det innebærer at ett eller flere budområder blir endret. Slik sett har det nordiske marftedet hatt en 
utvikling som har vært i tråd med dette, selv om fem budområder i Norge allerede er et høyt antall. 
Nord Pool Spot er sterkt uenig i utvalgets forslag om å gå i retning av nodeprising i Norge. Det er flere grunner 
til dette. Utvalget anser nodeprising som viktig for å gi riktig prissignal til fremtidige investeringer. Nord Pool 
Spot er av den oppfatning at dagens områdeinndeling der de strukturelle flaskehalsene håndteres gjennom 
budområder er fullt ut filstrekkelig for gi insentiver både til nettforsterftninger og til lokalisering av filtak for 
produksjon og forbruk. 
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Konkuransen innenfor små budområder er begrenset. Allerede idag er det begrenset likviditet og derved en 
utfordring å prissikre den eksponering enkelte har i mindre budområder. Dette vil bli svært vanskelig dersom 
en beveger seg videre mot nodeprising. Selv om det er enkelt å konstruere finansielle produkter for å kunne 
håndtere risikoen vil likviditeten være svært begrenset og dette vil igjen kunne slå tilbake til sluttbrukermarkedet 
og hva slags tilbud den enkelt kan få i sine lokale punkt. 
Det pågår en aktiv integrering/kopling av de regionale kraftmarkedene i Europa. En utvikling der Norge går på 
tvers av de løsninger som blir valgt andre steder vil gi store uttordringer for å fortsette denne positive 
utviklingen. Det er viktig at Norge deltar i denne harmoniseringsprosessen. Nodeprising er ikke et tema i våre 
nærliggende områder. 

Bruk av reservekraft 

Reservekraft håndteres forskjellig i de nordiske land. Nord Pool Spot har utarbeidet en egen uttalelse om 
håndteringen i Sverige og Finland, som ekspertutvalget støtter, der reservekraft kommer inn i Elspot dersom 
ordningen med reservekraft skal videreføres. Harmonisering av regler innenfor Norden er ønskelig. 

Forbruksfleksibilitet 

Nord Pool Spot er meget positiv til økt fokus på forbruksfleksibilitet. Basert på erfaringene fra sist vinter har 
dette også vært et satsningsområde for Nord Pool Spot i forhold til industrien i Norden og markedet har denne 
vinteren vært mye bedre forberedt til å kunne håndtere eventuelle pristopper enn forrige vinter. 

Basert på erfaringene fra forrige vinter har det også vært større fokus på å få den fleksibiliteten som finnes i 
markedet budt inn i Elspot. Dette får direkte konsekvens for prisfastsettelsen. 
Innføring av timemålere er et vikfig videre skritt for at alle kunder kan ha større fokus på sitt forbruk og sin 
forbruksprofil. 

Informasjon 

Nord Pool Spot har i en rekke år hatt stor fokus på informasjonshåndtering slik at de enkelte kundene skal ha 
mest mulig lik informasjonstilgang og like konkurransevilkår. Vi kan ikke se at en begrensning av denne 
informasjonen har en positiv utvikling for markedet og er derfor uforstående til at informasjon om 
handelskapasitet hver morgen skal hemmeligholdes. 
Vi ser det som positivt at leverandørenes informasjon om kundenes forbruk/uttak effekfiviseres både ved hjelp 
av timemåling og raskere tilbakemelding av faktiske måledata. Dette vil kunne heve leverandørenes kvalitet på 
budgivningen i markedet. 

Dersom det er spørsmål fil dette stiller Nord Pool Spot gjerne opp for videre diskusjon. 

Med vennlig hilsen 
Nord 	Srto S 
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Hans Randen 
Director European Integration 
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