Forklaring av forslag til justeringer i
"Vilkår- anmelding, håndtering av bud og prissetting i
sekundærreservemarkedet", september 2014
Innledning
Denne justeringen av FRR-A vilkårene (sekundærreservemarkedet) gjennomføres
for å muliggjøre gjennomføring av pilot for utveksling av FRR-A kapasitet mellom
Norge og Sverige og for å oppdatere vilkårene i henhold til de justeringene som er
foretatt siden vilkårene ble etablert i juli 2012.
Flere endringer i markedsdesign vurderes. Det er imidlertid behov for mer dialog
med aktørene og mer norske og nordiske analyser før disse endringene kan
gjennomføres. Noen aktuelle endringer de nærmeste årene er: endringer i
budlogikk for å forenkle hvordan aktørene kan ta hensyn til oppstartskostnader i
sine bud, aktiveringsmarked som erstatning for administrativt fastsatt pris på aktivert
FRR-A energi og daglig oppkjøp før spot istedenfor ukentlig.
Dette notatet inneholder en oversikt over endringene i vilkårsdokumentet, med en
kort tilhørende forklaring.
Frist for tilbakemeldinger på endringsforslagene er 26. september. Planlagt dato for
når nye vilkår trer i kraft er 1.oktober.

Gjennomgang av endringer:
Forside:
Endring: henvisning til at FRR-A markedet er i en prøveperiode er strøket
Forklaring: FRR-A er etablert på permanent basis i Norden. Prøveperioden for FRRA er tilbakelagt.
1.3. Produkter:

Endring:
" Kontraktsperioden deles i 3 tidsavsnitt for å tilpasse sekundærreserven til
varierende systemlast og kapasitetspriser. Tidsavsnittet er mandag til søndag fra
00:00-08:00, 08:00-20:00 og 20:00-24:001. En kontraktsperiode varer én uke, fra
mandag kl. 00 til søndag kl. 24. Kontraktsperiodene deles i tidsavsnitt.
Tidsavsnittene angis senest to uker før anvendelse via Statnett sin
meldingstjeneste."

Forklaring:
Som en del av utviklingen av det nordiske oppkjøpet for FRR-A har tidsavsnittene
variert. Variasjonene i tidsavsnittene er begrunnet med at det gir den mest effektive
bruken av FRR-A i og med at det opphandles FRR-A i periodene med størst behov.
Det forventes at tidsavsnittene også i fremtiden vil endre seg over tid. Det er derfor
mer hensiktsmessig at vilkårene angir hvordan Statnett skal informere om
endringene enn at selve tidsavsnittene er angitt i vilkårene.
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1.4 ukentlig innkjøp av reservekapasitet

Endring av tidslinje:
Sekundærreserven kjøpes inn i en ukentlig auksjon før primærreserven. Følgende
tidspunkter gjelder for dette:
Torsdag kl. 13001000: Frist for å by inn sekundærreservekapasitet for neste uke.
Torsdag kl.15001300: Statnett kunngjør auksjonsresultat spesifikt elektronisk via
EDIFACT melding per e-post til hver budgiver og samlet resultat publiseres på
www.statnett.no

Forklaring av endring av tidslinje:

Bakgrunn for endringen er harmonisering med Svenska kraftnät sitt oppkjøp i
Sverige for å kunne gjennomføre pilot for utveksling av FRR-A kapasitet mellom
Norge og Sverige, "Hasle piloten". Grunnen til at det åpnes for at Statnett kan
benytte 3 timer til å gjennomføre auksjonen er at prosessen blir mer komplisert og
tar mer tid når det skal beregnes om FRR-A kapasitet skal utveksles og
spotkapasitet skal reserveres. Statnett vil fortsatt kunngjøre resultatene så snart de
er klare, noe som fortsatt normalt vil være innen to timer etter GCT for leveranse
av bud.
Endring av format på kunngjøring er i henhold til gjennomført endring, se neste
punkt.

Endring i Budformat og innhold:
Bud på kapasitet for sekundærreserve skal fylles inn et standardisert elektronisk
budskjema og sendes til Statnett på e-postsendes til Statnett på standardisert
EDIFACT format av typen QUOTES i henhold til bruker og implementasjonsguide
på Edielportalen. Budene skal inneholde blant annet følgende informasjon:

Leverandør:

Kontraktspart (balanseansvarlig) og e-postadresse.

Leveransepunkt:

Ifølge avtale om leveranse i sekundærreservemarkedet.

Kontraktsperiode:

Et bud gjelder for en periode (uke).

Produkt:

Markedssegment: Se produktspesifikasjon i punkt
1.3:tidsavsnitt definert som angitt i 1.3
Reguleringsretning: kun opp/ kun ned
Minste budstørrelse: 5 MW

Volum [MW]:

Største budstørrelse: 35 MW
Budvolum skal være delelig på 5. Flere bud kan legges fra
samme stasjonsgruppe.

Pris [NOK/MW/time]:

Prisen angis som pris per MW reserve per time i
kontraktsperioden.

Forklaring på endring i budformat og innhold:

Oppdatering av tekst om budformat i henhold til allerede gjennomført endring.
Endringen er kommunisert før innføring, og senest varslet i melding 21.05.2014.
Detaljert beskrivelse finnes på http://www.ediel.no/Info/bruker-ogimplementasjonsguider.
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I løpet av 2014 vil det også bli åpnet for å levere bud via LarmWeb.

1.5 Aksept, prising og avregning av sekundærkapasitet
Endring:
Budene aksepteres i sin helhet. Deler av et budvolum aksepteres ikke. Tilbyderne
informeres elektronisk via EDIFACT melding via e-post ved aksept av bud. Resultat
av ukentlige innkjøp kunngjøres også på Statnetts internettside.
Forklaring:
Dette er en oppdatering av vilkårene av en allerede gjennomført endring, ref.
forklaring til 1.4.

1.7 Konsekvenser av manglende leveranse av akseptert volum
Endring:
"……2. Dersom Statnett, etter forespørsel fra aktøren, har samtykket i å flytte
leveransepunkt, kan aktøren flytte leveransepunkt. Flytting av leveransepunkt
krever også at systemdatamelding med endringen er mottatt av Statnett senest 45
minutter før timeskift som endringen gjelder fra. Dersom leveransepunkt ikke kan
flyttes, kan Statnett avkorte godtgjørelsen for de timer volumet er
utilgjengeligDersom Statnett har fått beskjed om at volumet er utilgjengelig, kan
aktøren med Statnetts samtykke flytte leveransepunkt. Dersom leveransepunkt ikke
kan flyttes, kan Statnett avkorte godtgjørelsen for de timer volumet er utilgjengelig."
Forklaring:
Statnett åpner for mulighet for at leverandører kan endre stasjonsgruppe som
leverer FRR-A selv om stasjonsgruppen som opprinnelig har forpliktelsen ikke har
blitt utilgjengelig, under forutsetning av at Statnett har akseptert en slik forespørsel.
Dersom leverandør får aksept for å bytte stasjonsgruppe må leverandøren
gjennomføre nødvendige endringer i systemdata, og oversende Statnett innen
angitt tidsfrist.
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