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Elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting
Bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting foregår i dag ved at operatører på Landssentralen
ringer norske balanseansvarlige for manuell aktivering og deaktivering av reguleringsressurser.
Det er en tidkrevende prosess, og det er behov for å effektivisere bestilling av reguleringer.
Statnett planlegger derfor å innføre bruk av elektronisk bestilling av regulerkraft og
produksjonsflytting fra april 2018.
Krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflyttinger vil gjelde fra utgangen av
2019. Eksakt tidspunkt for kravstillelse vil bli varslet minimum 6 måneder i forkant via
Landssentralens meldingstjeneste.
Statnett ønsker at så mange aktører som mulig tar i bruk elektronisk bestilling før kravet trer i kraft
ved utgangen av 2019. For å oppfordre til tidligere oppstart, gir Statnett kompensasjon på 100.000
NOK til de aktørene som er i gang med elektronisk bestilling innen 15. mai 2018 etter en
godkjenning av Statnett. Kriteriene for kvalifikasjon vil bli formidlet til aktørene og deres
systemleverandører.
Kompensasjonen gis til aktører som har investert i programvare med funksjonalitet for å motta,
godkjenne og returnere svar på bestillinger elektronisk, inkludert programvare for kommunikasjon
med Statnett (MADES/ECP/EDX) Kompensasjonen utbetales tre måneder etter at aktøren er
godkjent for elektronisk bestilling, og betalingen forutsetter stabil bruk i den perioden.
E-faktura sendes til Statnett sin fakturaavdeling og merkes med "Godtgjørelse elektronisk bestilling
v/Ivar Rørstad". Dersom aktør ikke har mulighet til å sende e-faktura, kan pdf-faktura sendes til
faktura@statnett.no.
Statnett vil være tilgjengelig for teknisk bistand og testing i forkant av innføringen av elektronisk
bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting. For at Statnett skal ha forutsigbarhet i omfang av
bistanden som må ytes ved innføring av elektronisk bestilling, ber vi om tilbakemelding innen 15.
desember 2017 fra de aktørene som planlegger godkjenning innen 15. mai 2018. Tilbakemelding
kan sendes på epost til Ivar.Rorstad@statnett.no med teksten "Ny versjon av elektronisk bestilling"
i emnefeltet. De aktørene som allerede har meldt interesse via høringsinnspill, trenger ikke å gi
tilbakemelding på nytt.
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Statnett har til hensikt å bistå alle aktører med innføring og godkjenning av elektronisk bestilling,
men aktører som har gitt tilbakemelding før 15. desember 2017 at de vil være klare og ønsker
godkjenning innen 15. mai 2018, vil bli prioritert dersom pågangen blir stor rundt det tidspunktet.
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