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Midlertidig dispensasjon for tilkobling til europeiske handelsplattformer for mFRR og aFRR 

Gjennom Retningslinjer om balansering av elektrisk kraft (EB GL) er Statnett pålagt å søke den 

norske reguleringsmyndigheten for energi (RME) om midlertidig dispensasjon fra å koble seg til de 

europeiske handelsplattformene for aFRR og mFRR til fastsatt frist juli 2022, hvis Statnett ser 

behov for det. I følge EB GL art.62(2)(a) har TSOene anledning til å søke midlertidig dispensasjon i 

opptil to år. 

Statnett har i samarbeid med de andre nordiske TSOene besluttet å søke om midlertidig 

dispensasjon for tilknytning til de europeiske handelsplattformene for mFRR og aFRR. Statnett og 

de andre nordiske TSOene vil senest knytte seg til plattformene 24. juli 2024 og søker dermed om 

midlertidig dispensasjon i opp til to år. 

De nordiske TSOene har en ambisiøs gjennomføringsplan som legger opp til at tilkobling til mFRR-

plattform kan skje i Q4 2023 og tilkobling til aFRR-plattform Q2 2024. 

I vedlagte søknader gjennomgås juridisk bakgrunn, begrunnelse for søknad om dispensasjon og 

gjennomføringsplan for tilkobling. I tillegg inneholder søknaden en kort konsekvensanalyse der det 

gås mer i dybden på konsekvensene av at tilkoblingen utsettes i to år. 

Hovedkonklusjonen er at det anslås at to års utsettelse av tilknytning til plattformene vil ha små 

samfunnsøkonomiske konsekvenser. De viktigste argumentene som støtter opp under dette 

handler for det første om at det per i dag mangler tekniske løsninger i Norden som muliggjør en 

nordisk tilkobling på en god måte. For det andre ser det nå ut til at det er svært få av de andre 

europeiske landene som vil tilknytte seg til plattformene kort tid etter at den settes i drift. Det betyr 

at muligheten for å realisere samfunnsøkonomiske gevinster begrenses før flere land kobler seg til, 

mest sannsynlig i løpet av 2023-2024. 

I tråd med EB GL art.10 har Statnett sendt de midlertidige dispensasjonssøknadene på bred 

offentlig høring i perioden 22.oktober - 22.november 2021. Svarene mottatt i høringen er 

oppsummert i søknaden. 

 

Med vennlig hilsen 

 

   
 

Peer Olav Østli 

Konserndirektør - Systemdrift 

Vedlegg 
- Søknad om midl. dispensasjon – MARI 
- Søknad om midl. dispensasjon – PICASSO 
- 20220114 KML-sak - endelig 

dispensasjonssøknad - MARI og PICASSO 


