
Side 1 av 7

Saksbeh./tlf.nr.: Emil Andre Bergma n n /
+4723904 066
Deres ref./Deres dato: dref / ddato
Vår ref.: 16/00112
29.06.2018

Varsel om endring av vilkår for primærreserve ( FCR )

Innledning

Det vises til vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for primærreserver til
Statnett gjelden d e fra 2 . ma i 201 6 .

Statnett fastsetter vilkårene for markeder for FCR, også kalt primærreserver. Dette dokumentet
informerer om foreslåtte endri ng er i vilkårsdokumentet som foreslås å tre i kraft 26 . november
2018 .

Endringene foretatt i vilkårsdokumentet omfatter endringer i utformingen av markedet for
primærreserver, som gir markedsaktørene nye muligheter samt påkrever tekniske endringer for
implementering hos aktørene. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvar lig etter behandling av
eventuelle innspill.

Bakgrunn for endring av vilkår

Endringer i tilbud og etterspørsel av fleksibilitet, utvikling av nye IT - løsninger, samt føringer fra
europeisk regelverk er blant driverne for å videreutvikle dagens balansemarked er. Statnett har i
løpet av våren 2018 revidert gjeldende markedsvilkår, og vurdert endringer som kan øke
effektiviteten i markedet.

Statnett tilstreber at informasjonen om gjeldende vilkår og utvikling av reservemarkedene skal gis
på en brukervennlig måte. Det er også et ønske fra Statnett sin side om å ha åpne i prosesser
knyttet til utvikling av systemtjenester og videre oppdateringer av vilkår.

For FCR - markedene ønsker Statnett effektivisering, blant annet gjennom å innføre kjøp av
reservekapasitet nærmere driftstimen og gjennom harmonisering av balansemarkeder på tvers av
Norden.
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Formålet med vilkårsrevisjonen: 

- Innføre kjøp av reservekapasitet nærmere driftstimen av effektivitetshensyn 
- Forenkle aktørenes budgivning ved å ta i bruk ny funksjonalitet i Fifty 
- Øke handel av FCR utenom dagens "Døgnmarked" (D-1) 
- Harmonisering av FCR-markedet mellom SvK og Statnett 
- Presisere gjeldende praksis og vilkår 

Foreslåtte endringer 

Overgang til budgivning i EUR 

Dagens avregning og budgivning for FCR-markedene skjer i NOK. Statnett foreslår å endre 
avregning og prising i markedsklareringen til EUR. Ny standard enhet i budgivningen vil med dette 
endres fra NOK/MW/time til EUR/MW/time.  

Statnett foreslår at det fortsatt skal være mulig å legge inn bud i NOK/MW/time. Bud i NOK vil 
automatisk omregnes til bud i EUR, basert på siste tilgjengelige valutakurs i Fifty (daglig 
oppdatering fra Nord Pool).  

Samtidig med overgang til budgivning i EUR, foreslås det å endre minste oppløsning på bud fra 
heltall i NOK til to desimaler for bud i både NOK og EUR. 

Vår begrunnelse for å benytte EUR som valuta i budgivningen i FCR-markedene er at det er 
hensiktsmessig med en harmonisering av priser og valuta på tvers av energi- og 
balansemarkedene. Finere oppløsning i prisingen vil gjøre det mulig for aktørene å gi mer presise 
prissignaler i budene. 

Se punkt 8 og 12 i beskrivelse av endringer i vilkår. 
 

Overgang fra ukesoppkjøp ("Ukemarkedet") for FCR-N til D-2-oppkjøp ("D-2-markedet for FCR") 

Dagens ukemarked klareres én gang i uken (fredag kl. 12) for påfølgende ukes hverdager og én 
gang i uken (torsdag kl. 12) for påfølgende ukes helgedager. Markedssegmentene hverdag og 
helg er delt inn i avtaleperiodene dag, kveld og natt. Det er kun mulig å by inn FCR-N i 
ukemarkedet.  

Statnett foreslår å erstatte dagens ukemarked med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres 
daglig, to dager før leveransedøgnet. Statnett foreslår å innføre timesoppløsning i D-2-markedet.  

Det vil kun være mulig å by inn FCR-N i D-2-markedet. 

I forslaget til overgang til et D-2-marked for FCR foreslår Statnett følgende tidspunkter for 
budgivning, markedsklarering og tilbakemelding: 

- Det åpnes for å sende inn tilbud om primærreserver i D-2-markedet fra midnatt syv dager 
før leveransedøgnet (D-7 kl.00.00) 

- Frist for å sende inn tilbud om primærreserver i D-2-markedet er kl. 12:00 to dager før 
leveransedøgnet (D-2 kl. 12:00) 

- Statnett gir tilbakemelding om eventuelle tilslag i D-2-markedet innen handelsdagen kl. 
13:00 (D-2 kl.13:00) 
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- Leverandørene må varsle om eventuelle feil innen handelsdagen kl. 15:00 (D-2 kl.15:00) 

Et D-2-marked er en del av Statnetts arbeid med å innføre kjøp av reservekapasitet nærmere 
driftstimen. Dette er forventet å gi effektivisering ved at aktørene har mer informasjon på 
tidspunktet for budgivningen. Et D-2-marked er også et skritt i retning av mer harmoniserte 
balansemarkeder på tvers av Norden.  

En overgang til D-2-marked forventes å øke tilbudt volum fra leverandørene sammenliknet med 
dagens tilbudte volumer i ukemarkedet, grunnet kortere tidsavstand mellom budgivning og 
leveransedøgn. Økt tilbud i D-2-markedet vil gjøre det enklere for Statnett å handle større deler av 
FCR-behovet utenfor D-1-markedet. Samtidig antas det at økt aktivitet i D-2-markedet avhenger av 
aktiviteten til Statnett i markedet: Statnett har derfor mål om å øke innkjøp i D-2-markedet  

Vi ønsker tilbakemeldinger på aktørenes omfang av å gjennomføre tilpasninger til de foreslåtte 
endringene og hvordan endringene i utformingen av markedet forventes å påvirke deltagelse i 
FCR-markedene.. Dersom tilbakemeldingene fra aktørene på dette området tyder krevende 
implementering og lav nytte av innføring vil vi vurdere og utsette overgangen ett år og heller 
vurdere en implementering i forbindelse med overgang til D-2 oppkjøp av sekundærreserver 
(aFRR) og regulerkraft (mFRR) i Norden1.  

Se punkt 4-7 i beskrivelse av endringer i vilkår. 
 

Endre navn på dagens "Døgnmarked" til "D-1-markedet for FCR".  

I forbindelse med opprettelse av D-2-markedet, vil det være to markeder som klareres daglig. For å 
unngå tvetydighet er det derfor hensiktsmessig å omdøpe dagens "Døgnmarked" til "D-1-markedet 
for FCR". 

Gjeldende vilkår for Døgnmarkedet fra 2. mai 2016 vil ellers fortsatt være gjeldende for D-1-
markedet.  

Se punkt 4-7 i beskrivelse av endringer i vilkår. 
 

Innføring av prosess for prekvalifisering for nye leverandører 

Statnett foreslår å innføre prekvalifiseringsprosesser for leverandører av FCR og FRR. Dette 
gjøres for å bidra til økt transparens om regelverket for leverandører, samt oppfylle kravene som 
stilles til prekvalifisering i den nye europeiske retningslinjen for systemdrift, Commission Regulation 
(EU) 2017/1485, artikkel 155 og 159.  

Statnett foreslår derfor å innføre et krav om at nye leverandører i FCR, sender en søknad om 
deltakelse til Statnett. Søknaden består av et søknadsskjema som tidligere har blitt benyttet for nye 
leverandører i regulerkraftopsjonsmarkedet. Skjemaet etterspør sentral informasjon knyttet til 
leverandøren og tilbudt reguleringsobjekt. Dersom søknaden inneholder mangler vil leverandøren 
bli varslet om dette innen 8 uker. Leverandør skal motta svar på sin søknad senest 3 måneder 
etter at Statnett har mottatt søknaden. Når nye tekniske krav blir innført i Norden må både gamle 
                                                      
1 Cooperation Agreement Nordic Balancing cooperation, 08.03.2018, 
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Utvikling-av-kraftsystemet/Balansering-av-det-nordiske-
kraftsystemet/ 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Utvikling-av-kraftsystemet/Balansering-av-det-nordiske-kraftsystemet/
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Utvikling-av-kraftsystemet/Balansering-av-det-nordiske-kraftsystemet/
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og nye leverandører forvente krav om å gjennomføre en ny prekvalifisering for å fortsette å delta i 
FCR-markedet. 

Se punkt 3 i beskrivelse av endringer i vilkår. 
 
Begrepsbruk 

Det er laget en egen liste over begreper benyttet i Statnetts vilkår for reservemarkedene. Dette er 
gjort for å tydeliggjøre gjeldende vilkår og praksis. Vilkårene er også oppdatert for hindre at flere 
begreper som har samme betydning benyttes. 

LARMweb erstattes med FiftyWeb. Justeringen skjer som følge av at Svenska Kraftnät og Statnett 
etablerte et felleseid selskap, Fifty AS, for å utvikle nye IT-verktøy som støtter balanseringen av 
kraftsystemet. Fifty ble formelt etablert i 2018 og medfører en navnendring fra LARM til Fifty MMS 
og fra LARMweb til Fiftyweb. For mer informasjon se Statnetts kundeinformasjon2. 

 
Ansvar og roller 
 
I forslag til nye vilkår så omtales kontraktsparten som leverandør. Det er presisert at leverandører 
må ha inngått en egen balanseavtale med Statnett, dvs. være balanseansvarlige, eller kan 
alternativt delta indirekte i markedet via en annen balanseansvarlig med tilsvarende avtale. Dette 
er i tråd med gjeldende praksis, og inkluderes i vilkårene for å tydeliggjøre roller og ansvar i 
markedet for primærreserve.  Se punkt 1 og 2 i beskrivelse av endringer i vilkår. 

Utvidet høringsfrist 

Statnett foreslår å øke den generelle høringsfristen til 4 uker etter publisering av varsel om 
endringer av vilkår. Statnett flere fordeler med å gi aktørene bedre tid til å komme med innspill og 
harmonisere høringsfrister. Den foreslåtte endringen er i tråd med europeiske retningslinjer for 
balansering, Commission Regulation (EU) 2017/2195, artikkel 10. Se punkt 14 i beskrivelse av 
endringer i vilkår. 

 

Endringer på sikt  
 
Statnett vil fortsette å utvikle FCR-markedet for å sikre en effektiv anskaffelse av reservekapasitet. 
Dialog med bransjen vil være viktig også fremover, og vi ønsker derfor å informere om foreløpig 
planlagte endringer for FCR-markedet på lengre sikt: 

 Det pågår et nordisk arbeid for å definere nye felles nordiske tekniske spesifikasjoner for 
FCR-N/D. Videre vil det utarbeides krav til prekvalifisering og en plan for å implementere 
ny spesifikasjon i eksisterende produksjonsanlegg. Prosjektet ble startet med formål om å 
bedre frekvenskvaliteten og redusere slitasjen på produksjonsanlegg. Første fase av 
utviklingen ble avsluttet i Q1 2017, og videreutvikling av design vil pågå til midten av 2018. 
Deretter skal muligheter for implementering av nye krav vurderes av Statnett i samråd med 
bransjen, inklusive definering av mekanismer/incitamenter for å attrahere et ønske om å 
prekvalifisere seg for ny FCR. Vi har dialog med bransjen underveis i arbeidet. 
Implementering av nye krav forutsetter regulatorgodkjenning.  
 

                                                      
2 http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/LARM-blir-Fifty-MMS/  

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/LARM-blir-Fifty-MMS/
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 Den europeiske retningslinjen for balansering, Commission Regulation (EU) 2017/2195, 
definerer rollene i balansemarkedene, blant annet "balancing service provider, BSP" og 
balancing responsible party, BRP". Retningslinjen tydeliggjør aktørenes rettigheter og krav, 
blant annet vedrørende oppgjør og tilbud av balansetjenester, som skal spesifiseres i 
nasjonale vilkår. De nasjonale vilkårene skal utvikles av TSO og forelegges den nasjonale 
reguleringsmyndigheten for godkjennelse. Dette vil medføre at Statnett vil oppdatere 
dagens vilkårsdokumenter for balansemarkedene og balanseavregning iht. gjeldende krav. 
Det vil også være relevant å se på behov for endringer i dagens nasjonale reguleringer, 
der forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) og avregningsforskriften er relevante. 
Statnett vil løpende informere norske aktører om utviklingsarbeidet og høringer.  
 
Implementeringen av den europeiske retningslinjen for balansering vil blant annet medføre 
følgende endringer knyttet til dagens vilkår: 

o Aktører skal være prekvalifisert som leverandør av balansetjenester (BSP) for å 
kunne delta i balansemarkedene. 

o Leverandør av balansetjenester (BSP) skal kunne tilby TSO sine tjenester direkte, 
og ikke nødvendigvis via en balanseansvarlig (BRP) slik som er praksis i flere av 
dagens balansemarkeder. 

o Oppgjøret av kjøp og salg av balansetjenester skal kunne gjøres direkte mot 
leverandør av balansetjenester (BSP) og ikke nødvendigvis via en 
balanseansvarlig (BRP) slik som er praksis i flere av dagens balansemarkeder. 

   
 

 

Tilbakemeldinger på varsel om endring av vilkår 

Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 10. september 
2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette. Tilbakemeldinger 
sendes systemansvarlig per epost til firmapost@statnett.no merket med 16/00112. 

Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 3. september. Formålet med møtet er å informere 
om forslagene til vilkårsendringer for de ulike balansemarkedene og svare på spørsmål, for å legge 
til rette til at norske aktører kan bidra med innspill til høringene. Informasjon om møtet vil 
publiseres på Statnett sin kundeportal. For påmelding send en epost til martha.oberg@statnett.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Statnett SF 
 
 
 

Bernt Anders Hoff      Emil Andre Bergmann 
Avdelingsleder       Rådgiver 
System- og balansetjeneste     System- og balansetjeneste 
 

mailto:firmapost@statnett.no
mailto:martha.oberg@statnett.no
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Beskrivelse av gjennomførte endringer i vilkår 

Gjennomførte endringer omfatter: 

1. Kapittel 1 Formål og virkeområde, andre setning: " Vilkårene er bindende for leverandør og 
Statnett fra og med 02.05.2016 og erstatter vilkår fra 19.03.2015", endres til " Vilkårene er 
bindende for leverandør av primærreserver (videre omtalt i dokumentet som "leverandør") 
og Statnett fra og med 26.11.2018 og erstatter vilkår fra 02.05.2016". 

2. Kapittel 4 Kriterier for deltakelse: Følgende tekst er lagt til som annet ledd: "Leverandører 
må inngå en egen balanseavtale med Statnett eller kan alternativt delta indirekte i 
markedet via en annen balanseansvarlig med tilsvarende avtale." 

3. Kapittel 4 Kriterier for deltakelse: Følgende tekst er lagt til:  
"For at leverandør kan delta i FCR-markedene med nye reguleringsobjekt som ikke 
tidligere har vært akseptert med bud må reguleringsobjektet godkjennes av Statnett. 
Søknadsprosess initieres ved å sende inn søknad  på e-post til FCR@statnett.no. Dersom 
søknaden inneholder mangler vil leverandøren bli varslet om dette innen 8 uker og har 
inntil 4 uker til å etterlevere manglende informasjon. Leverandør skal motta svar på sin 
søknad senest 3 måneder etter at Statnett har mottatt søknaden.  
 
Kvalifisering av leverandør skal revurderes på nytt 

 Maksimalt hvert 5. år fra datoen for kvalifisering 

 Hvis utstyr relatert til FCR-aktivering er fjernet, lagt til, modernisert eller på annen måte 
endret. 

 
Statnett har rett til å kreve ny vurdering av FCR-kvalifiseringen av leverandør tidligere enn 
etter 5 år, med varsel om dette minimum 6 måneder før ny vurdering."  
 

4. Kapittel 5 Produkter, femte ledd: " FCR sikres gjennom døgnmarked og/eller ukemarked 
for primærreserve," endres til " FCR sikres gjennom D-1-markedet og/eller D-2-markedet 
for primærreserve." 

5. Kapittel 5 Produkter, syvende ledd: " Produktet i ukemarkedet er kun FCR-N," erstattes 
med " Produktet i D-2-markedet er kun FCR-N. D-2-markedet klareres hver dag for 
driftsdøgnet to dager frem i tid, med timesoppløsning per budområde. Markedene er 
illustrert i figur 1," og en ny figur er lagt til. 

6. Delkapittel 6.2 Budgivning, tredje ledd: Beskrivelsen av budgivning i ukemarkedet erstattes 
med beskrivelse av budgivning i D-2 markedet: 

o D-2-markedet kjøres hver dag for driftsdøgnet to dager frem i tid. 
o Det åpnes for budgivning fra midnatt syv dager før leveransedøgnet. 
o Leverandører leverer inn bud per time og per budområde. 
o Tilbud om primærreserver for D-2-markedet sendes Statnett innen kl. 12:00 to 

dager før leveransedøgnet.  
o Statnett gir tilbakemelding om eventuelle tilslag i markedet innen handelsdagen 

kl.13:00. 
o Leverandørene må varsle om eventuelle feil innen handelsdagen kl.15:00.  

7. Nytt delkapittel 6.3 Budområde legges til med følgende tekst: "Budområdene i markedene 
for FCR (D-1 og D-2) følger til enhver tid gjeldende elspotområder". 

8. Delkapittel 6.4 Utforming av bud, første ledd: " Budgivning skjer via LARMweb i 
NOK/MW/h," endres til " Budgivning skjer via FiftyWeb i EUR/MW/h eller NOK/MW/h. Bud i 
NOK/MW/h vil automatisk omregnes til EUR/MW/h etter siste tilgjengelige daglige 
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valutakurs i Fifty. Valutakurs benyttet i Fifty hentes daglig fra Nord Pool. Budprisen skal 
leveres med to desimaler". 

9. Delkapittel 6.4 Utforming av bud, andre ledd (beskrivelse av markedssegmentene i 
ukemarkedet) slettes.  

10. Delkapittel 7.3 Prissetting, første ledd:" Prissetting i ukemarkedet skjer med marginalpris 
pr. elspotområde pr. avtaleperiode (blokkene natt, dag og kveld, for periodene virkedager 
og helg)," endres til " Prissetting i D-2-markedet skjer med marginalpris pr. budområde og 
pr. time." 

11. Delkapittel 8.3 Avregning: " Etter avslutningen av en uke foretas avregning med 
timesoppløsning, hvor innmeldt leveranse av primærreserver sammenholdes med inngåtte 
kontrakter i de ulike delmarkeder," endres til " Med avtalebeløpet menes den godtgjørelse 
som beregnes i følge vilkårenes punkt 8.3. Avtalebeløpet skal innen 9 virkedager etter 
avregningsukens slutt gjøres kjent for den enkelte leverandør." 

12. Delkapittel 8.3 Avregning: Nytt sjette avsnitt er lagt til: " Avregning av 
kapasitetsreservasjon for FCR (D-2-markedet og D-1-markedet) utføres i EUR". 

13. Nytt kapittel 10 "Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av forpliktelse" legges til med 
følgende tekst: " Dersom leverandøren ved gjentatte anledninger unnlater å oppfylle sin 
forpliktelse som forutsatt i disse vilkår, og dette skyldes forhold innenfor leverandørens 
kontroll, kan Statnett ekskludere leverandøren fra deltakelse i markedet for 
primærreserve." 

14. Kap 15 Endringer i vilkår, første ledd: "Dersom Statnett ønsker å foreta endringer i 
vilkårene, skal endringsforslaget sendes aktørene til uttalelse med en ukes frist. Statnett 
kan deretter ensidig foreta endringer i vilkårene," endres til "Dersom Statnett ønsker å 
foreta endringer i vilkårene, skal endringsforslaget sendes på høring for innspill med fire 
ukers frist. Statnett kan deretter ensidig foreta endringer i vilkårene." 

 
 
 
Øvrige rettelser omfatter mindre skrivefeil, harmonisering av begreper og omstrukturering av tekst 
til relevante underkapitler. 

 

  
  


