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Veileder for endring av balanseansvarlig for produksjon
Innføring av nordisk harmonisert balanseavregning stiller nye krav ved registrering av ny
produksjon og endring av balanseansvarlig på eksisterende. Dette dokumentet er ment som en
beskrivelse av den fremgangsmåten Statnett ønsker å følge ved slike endringer.
Alle endringer av produksjon skal kommuniseres til Avregningsansvarlig som vil koordinere
endringene med Landssentralen. For å sikre at både Landssentralen og Avregningsansvarlig har
tilstrekkelig tid til å utføre endringene, er punkt 1.0 i Balanseavtalens Vedlegg 1 endret f.o.m.
28.september 2009. I henhold til dette punktet skal alle endringer av balanseansvar meldes til
Avregningsansvarlig senest 30 dager før endringen gjøres gjeldende.
Endring av balanseansvarlig for produksjon
I avtalen den nye balanseansvarlige inngår med produsenten må det avtales en oppstartsdato
som tar hensyn til kravet om at endringer skal meldes Avregningsansvarlig senest 30 dager før
endringen gjøres gjeldende. Avregningsansvarlig vil videreformidle opplysningene til
Landssentralen som gjør nødvendige tilpasninger av stasjonsgrupper for de balanseansvarlige.
Ny og gammel balanseansvarlig er selv ansvarlige for at det rapporteres produksjonsplaner i
samsvar med gjeldende stasjonsgrupper. De balanseansvarlige må også avtale eventuell
videreføring av attributt for unntak fra 2-pris og informere Avregningsansvarlig om dette. Vedlegg
1 - Skjema for endring av balanseansvarlig for produksjon, skal benyttes av den nye
balanseansvarlige når ønsket endring kommuniseres til Avregningsansvarlig.
Netteier er ansvarlig for at P-koder i balanseavregningen oppdateres. Netteier skal sende
oversikt over koder som skal endres senest 30 dager før oppstart. Avregningsansvarlig ønsker
som hovedregel å endre balanseansvarlig på den eksisterende P-koden. Bakgrunnen for dette er
at RECS-godkjennelse og attributt for produksjon som er unntatt 2-pris følger P- koden. Flytting
av kode fra gammel til ny balanseansvarlig utføres av Avregningsansvarlig.
Registrering av ny produksjon
For registrering av ny produksjon er det utarbeidet et eget skjema. Registrering av ny produksjon
skal meldes til Avregningsansvarlig av den balanseansvarlige senest 30 dager før endringen
gjøres gjeldende. Vedlegg 2 - Skjema for registrering av ny produksjon, skal benyttes av den
balanseansvarlige når ønsket endring kommuniseres til Avregningsansvarlig.
Netteier er ansvarlig for at det opprettes P-kode i balanseavregningen. Koden skal opprettes
senest 30 dager før oppstart.

Vi ber om at alle kunder som har balanseansvar for andre videresender denne informasjonen.

Med hilsen
Statnett SF
Avregningssentralen

