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Kr av til elektr onisk bestilling (eBestill) av r eguler kr aft og
pr oduksj onsflytting innen utgangen av 2020
Statnett publiserte 15. juni 2017 et varsel om at vi vil stille krav til elektronisk bestilling (eBestill) av
regulerkraft og produksjonsflytting innen utgangen av 2019. Denne fristen ble utsatt til utgangen av
2020 i et varsel publisert 8. mai 2019.
Den løsningen som Statnett bruker i dag for eBestill krever programvare med funksjonalitet for å
motta, godkjenne og returnere svar på bestillinger fra Statnett elektronisk. I tillegg må aktørene
installere programvare for kommunikasjon med Statnett (MADES/ECP/EDX).
Aktørene kan oppfylle disse kravene på ulike måter. De kan utvikle egne systemløsninger eller kjøpe
kommersielle løsninger i markedet. I tillegg vil Statnett i løpet av året tilby "tjenesteutsetting" som
gjør at aktører vil kunne oppfylle kravet til eBestill ved å la andre aktører håndtere bestillinger fra
Statnett på deres vegne.
Statnett har utredet muligheten for å utvikle en alternativ og forenklet løsning for eBestill som kunne
brukes av aktører med få aktiveringer eller som en backup-løsning for de aktørene som ønsket dette.
Design og utvikling av denne løsningen har vist seg å få uforholdsmessig høye kostnader, og det er
svært få aktører som har vist interesse for en slik løsning. Videre vurderer Statnett at løsningen ikke
vil være kompatibel med fremtidens automatiserte prosesser for balansering, som skal realiseres
gjennom programmet Nordic balancing model (NBM). Vi vurderer at de eksisterende løsningene
som finnes for eBestill sikrer aktører tilgang til regulerkraftmarkedet på en rimeligere og mer
bærekraftig måte. Statnett har derfor besluttet å ikke utvikle en forenklet løsning for eBestill.
Statnett opprettholder kravet om eBestill fra utgangen av 2020. Da vi likevel ikke kommer til å tilby
en forenklet løsning åpner vi for at aktører som ikke rekker fristen kan sende inn en begrunnet
søknad om utsettelse. Søknad om utsettelse kan sendes til Statnett per epost til
firmapost@statnett.no merket med 17/00694.
Krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting vil gjelde fra
01.01.2021. Aktører som ikke blir ferdige innen fristen kan søke Statnett om utsatt frist.
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