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Endring av vilkår for balansemarkedene med virkning fra 

05.03.2019 

Innledning 

Det vises til varsel om endring av vilkår for markedene for primærreserve, sekundærreserve og 

regulerkraft, publisert 2. juli 2018, samt varsel om endring av vilkår for produksjonsglatting publisert 

21.08.2018. Forslagene til endring av vilkår var ute på høring frem til 10. september. 

Statnett publiserte 1. oktober nye vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet, RKOM, med virkning fra 

12.11.2018. De nye vilkårene ble publisert sammen med en oppsummering av mottatte 

høringsinnspill og Statnetts kommentar til disse. 

Statnett fastsetter vilkårene for balansemarkedene. Dette dokumentet beskriver endringer i vilkår 

for markedene for primærreserve, sekundærreserve og regulerkraft, samt produksjonsglatting som 

trer i kraft i mars 2019. Dokumentet gir også en oppsummering av innspillene Statnett mottok 

under høringen og Statnetts kommentar til disse. 

Flere av endringene i vilkårene er knyttet til idriftsettelse av Fifty MMS v14.0. Statnett finner det 

hensiktsmessig å innføre samtlige foreslåtte endringer til samme tid. Endringene i vilkår som er 

beskrevet i dokumentet vil derfor tre i kraft samtidig med idriftsettelse av MMS v14.0. 

Som en konsekvens av innføringen av eTerra i Statnett kan ikke nøkkelpersonell fra IT-drift 

prioritere akseptansetest av Fifty MMS v14.0 før etter nyttår. Det er også en ikke ubetydelig risiko 

for at tilgangen på ressurser til akseptansetest av Fifty påvirkes negativt rett over nyttår som følge 

av eventuelle utfordringer i etterkant av innføringen. Basert på denne situasjonen vil Fifty planlegge 

med å gjennomføre akseptansetest for MMS v14.0 i januar og februar, og dermed ferdigstille MMS 

v14.0 for produksjonssetting til 1. mars 2019. 

Statnett og Svenska kraftnät planlegger idriftsettelse så raskt som mulig etter produksjonssetting 

av MMS v14.0. På bakgrunn av dette setter Statnett en tentativ implementasjonsdato for nye vilkår 

for markedene for primærreserve, sekundærreserve og regulerkraft, samt produksjonsglatting til 5. 

mars 2019. Statnett vil informere bransjen om endelig dato for idriftsettelse av MMS v14.0 og 

ikrafttredelse av nye vilkår senest 4 uker før implementering. 
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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 balansemarkeder. 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 prosesser 

knyttet til utvikling av systemtjenester og videre oppdateringer av vilkår.    

Formålet med vilkårsrevisjonen er å: 

- Presisere gjeldende praksis og vilkår 

- Forenkle aktørenes budgivning ved å ta i bruk ny funksjonalitet i Fifty 

- Legge til rette for økt tilbud av regulerkraft i NO1 

- Gjøre det lettere for nye og eksisterende aktører å finne relevant informasjon.  

- Avklare uklarheter ved å bedre struktur og språkformuleringer 

- Presisere praksis knyttet til overføring av forpliktelse i sekundærreservemarkedet mellom 

stasjonsgrupper 

 

Oppsummering av høringsinnspill og Statnetts kommentarer 

Statnett har mottatt høringsinnspill fra følgende aktører på nye vilkår for markedene for 

primærreserve, sekundærreserve og regulerkraft: 

 Lyse Produksjon 

 Eidsiva vannkraft AS 

 Hydro Energi AS 

 Agder Energi AS 

 Trønderenergi AS 

Under følger en kort oppsummering av innspillene og Statnetts kommentarer til disse.  

Videre har Statnett mottatt innspill på nye vilkår for RKOM fra Ustekveikja Energi AS og LOS 

Energy AS. Disse innspillene er kommentert i et eget brev, datert 01.10.2018. 

Generelle kommentarer  

Norsk Hydro AS mener det er positivt at Statnett oppdaterer og harmoniserer innholdsstruktur, 

begrepsbruk, og tydeliggjør roller og ansvar. Videre er Hydro positive til at høringsfristen økes til 4 

uker. 

Hydro er positive til at Statnett arrangerer høringsmøter i forbindelse med endring av vilkår. 

Tidspunktet, som var 1 uke før høringsfristen, var også passe. 
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Primærreserve, FCR 

Eidsiva Vannkraft er enig i Statnetts vurdering om at endring i vilkår i prekvalifisering av nye 

leverandører trolig forenkler, og bidrar til økt transparens.  

Eidsiva mener det bør presiseres i beskrivelsen (pkt.3 - kap.4) om prekvalifiseringen gjelder nye 

leverandører, eller både nye leverandører og nye reguleringsobjekter hos eksisterende 

leverandører.  

Statnetts kommentar: 

Intensjonen med forslag til nye vilkår er at leverandører må søke systemansvarlig om deltakelse 

for alle nye reguleringsobjekter som tidligere ikke har deltatt i FCR-markedet. Dette kravet gjelder 

for både nye og gamle leverandører. Videre vil Statnett vurdere kvalifisering av leverandører 

minimum hvert femte år. Statnett anser forslaget til nye vilkår på dette punktet som tydelige, men 

vil presisere dette i søknadskjemaet.  

Agder Energi er positive til foreslått overgang til euro i balansemarkedene. For at aktørene også 

skal ha mulighet til å kunne avstemme/avregne egne handler ønsker Agder Energi imidlertid at 

Statnett sender ut benyttet vekslingskurs til aktørene på Edifact-format. Dette er spesielt viktig for 

helg/helligdager hvor offisielle vekslingskurser ikke er tilgjengelig slik som på virkedagene. 

Hydro støtter at hovedvaluta for budgiving og avregning endres til EUR. Siden dette ikke er noe 

som haster for Hydro sin del er det fint at det fortsatt vil være mulig å gi bud i NOK, slik at de kan 

gjøre nødvendige endringer i IT-systemer for å legge til rette for budgiving i EUR når det passer 

med andre pågående interne prosesser. Det er viktig at Statnett er transparente mtp. hvilken 

valutakurs som brukes, og gjerne publiserer denne sammen med resultatene. 

Statnetts kommentar: 

Statnett noterer seg at aktørene er positive til å endre standard valuta til euro og samtidig setter 

pris på muligheten for å fortsatt by i NOK. Benyttet valutakurs vil være tilgjengelig i FiftyWeb. Det 

er ikke planlagt å sende valutakurs til aktørene for Fifty MMS v14.0. Dersom aktørene etter å ha 

fått litt erfaring med Fifty MMS v14.0 fremdeles mener det er behov for å motta valutakurs 

elektronisk, så vil Statnett vurdere dette. 

Agder Energi er positivt innstilt til en overgang fra et ukentlig til et daglig D-2 marked for FCR-N. 

For å klargjøre sine handelssystemer for dette trenger vi i midlertid bare mere informasjon og mere 

tid enn det Statnett nå har foreslått (26. november). Dette gjelder både for håndtering av nytt 

budbilde/GUI og fordeling av aktiverte volumer. Agder Energi presiserer at for å realisere foreslåtte 

endringer må mere teknisk dokumentasjon utarbeides og gjøres tilgjengelig for både 

systemleverandørene og aktørene. Agder Energi minner derfor om tidligere omforent praksis om at 

for nye markedsendringer, så bør teknisk dokumentasjon være på plass ca. 6 måneder før 

endringen skal tre i kraft. Da har systemleverandør ca. 3 måneder til utvikling og aktørene har 3 

måneder på test og implementering i sine systemer. Agder Energi oppfordrer derfor Statnett til å 

tilpasse tidspunkt for når endringene skal tre i kraft til dette. 

Hydro mener når det gjelder endringen fra ukemarked til D-2-marked at er det positivt at innkjøp 

kan gjøres nærmere driftstimen, og med bud for enkelte timer. Det er også fint at bud kan legges 

inn opptil 7 dager før leveransedøgnet.  
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Hydro mener det bør være mulig med blokkbud som spenner over flere timer. Som et minimum 

bør det være mulig å ha én blokk som dekker natt, og en for resten av døgnet, men det beste vil 

være å kunne definere blokkene selv. Bakgrunnen for dette er usikkerheten rundt start/stopp av 

aggregater. Tilslag i FCR kan i en del tilfeller være det som avgjør om aggregater skal gå eller stå 

gjennom natten, og tilslag i kun én eller få timer i løpet av en natt være svært uheldig. For Hydro vil 

et slik tilslag da føre med seg alle kostandene med start og stopp, men ikke inntekten ved å levere 

FCR i mange timer. Muligheten for slike tilslag vil øke kostandene og usikkerheten ved deltagelse i 

D-2-markedet. Slik Hydro ser det er blokker med flere timer den ene store fordelen ved 

ukemarkedet sammenliknet med forslaget til D-2-marked, og vil ønsker derfor at Statnett bevarer 

denne muligheten i det nye markedet.  

Hydro mener det er viktigere å få på plass blokkbud og en fornuftig budfrist enn å få på plass D-2-

markedet snarest mulig. Hydro er derfor åpne for at implementeringen utsettes til å sammenfalle 

med aFRR.  

Lyse mener at det kan være fornuftig med mulighet for blokkbud i det nye D-2-markedet, eventuelt 

en form for kobling av bud. For eksempel kan tilslag i kun én time på nattestid være kostbart 

dersom dette krever oppstart av aggregatene for kun denne ene timen. Dette vil kunne gi høye 

timespriser i D-2-markedet dersom risikoen for dette må prises inn. Resultatet vil være dårligere 

utnyttelse av tilgjengelige ressurser og flere start/stopp totalt sett i systemet. Vi tenker spesielt en 

nattblokk fra 00:00 til 06:00 kan være relevant.  

Eidsiva Vannkraft mener at for dem vil ikke overgang til D-2 markedet medføre omfattende 

endringer i eksisterende applikasjoner som benyttes til budgivning og tilslag i ukemarkedet. I og 

med at markedet klares daglig, vil imidlertid tidsbruken knyttet til markedsagering øke. Før 

vilkårene trer i kraft, bør aktørene gis anledning til å implementerer systemer for edi.-

meldingsutveksling «all over», slik at både bud, tilslag og avviksrapporter sendes pr. edi. M.a.o. 

Statnett må etterstrebe å tilrettelegge for edi.-meldingsutveksling på «hele linja».  

Statnetts kommentar: 

Statnett har mottatt positive innspill fra bransjen på innføring av D-2-marked for FCR-N under IKT-

gruppe for Systemtjenester og Balanseansvaret, ISB, sist møte mars 21. mars 2018. Statnett har 

forståelse for at aktørene har behov for vedtak fra systemansvarlig om endring av markedsdesign 

samt teknisk dokumentasjon før man starter implementeringen.  

Statnett ser det derfor som hensiktsmessig å avvente implementering av D-2 markedet for FCR-N, 

for å sikre at flest mulig aktører kan delta i markedet. Statnett vil etterstrebe å gi aktørene 

nødvendig informasjon om tekniske detaljer tidsnok for å kunne implementere D-2 markedet innen 

fastsatt tidspunkt for implementering. 

Statnett vil gjøre en ny vurdering av D-2-marked for FCR-N i forbindelse med implementering av 

nordisk aFRR-kapasitetsmarked, som er planlagt å være i drift fra Q2 2019. Statnett noterer seg at 

bransjen ser nytte av innføring av blokkbud. Statnett vil ikke innføre blokkbud for ukemarkedet, 

men vil ta med seg innspillene knyttet til implementering av blokkbud i vurderingen av D-2-marked 

for FCR-N.  

Eidsiva Vannkraft mener det er fornuftig at budfristen ikke sammenfaller med Nord Pool day-

ahead (Elspot D-1). Hensikten med å gå i fra uke til D-2 er å «realitetsorientere» budgivningen opp 

mot prisutvikling og produksjonsprognoser for Elspot D-2. Prognoser for Elspot D-2 er nærmere og 
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mer forutsigbart etter tilslag Elspot D-1. Eidsiva mener derfor det mer hensiktsmessig å by inn 

primærreserver D-2 etter tilslag Elspot D-1, eksempelvis med budfrist kl.16:30, gitt da at budfrist D-

1 fortsatt skal være kl.18. 

Hydro ser det er det uheldig med budfrist samtidig med spotmarkedet kl. 12:00. Det betyr at 

aktørene ikke kan ta hensyn til tilslag i FCR-markedet for D+2 ved anmelding i spot for D+1, og 

heller ikke ta hensyn til spotresultatene for D+1 ved anmelding i FCR D+2. I tillegg er det uheldig 

med for mange fristen som sammenfaller. Hydro foreslår derfor at fristen for bud i FCR D-2-

markedet er etter at resultatet har kommet i spotmarkedet, og etter at aktørene har hatt tid til å 

vurdere dette resultatet. Dette betyr at fristen ikke bør være før kl. 14:00, og kanskje heller kl. 

15:00 slik at det er godt med tid.  

Lyse påpeker at den foreslåtte budfristen for D-2 er samtidig som spotanmeldingen og vil gi 

aktørene lite tid for vurdere anmeldingen i D-2-markedet. Den foreslåtte budfristen betyr samtidig 

at de ikke kan dra nytte av informasjon fra spotklareringen i anmeldingen i D-2 markedet. For 

eksempel vil bud i D-2-markedet kunne påvirkes av om aggregatene har fått tilslag på kjøring i time 

24 for neste dag, altså om aggregatene vil være i drift ved døgnskiftet eller ikke. Lyse mener derfor 

at det vil være mer hensiktsmessig om budfristen for det nye D-2-markedet flyttes til etter 

spotklareringen, og Lyse mener at en budfrist rundt 16:00 kan være passende. 

Statnetts kommentar: 

Statnett har forståelse for aktørenes ønske om å ikke sammenfallene budfrister for de ulike energi- 

og balansemarkedene. Som beskrevet i forrige kommentar, ser Statnett det som hensiktsmessig å 

avvente implementering av D-2 markedet for FCR-N, for å sikre at flest mulig aktører kan delta i 

markedet. Statnett er i dag positive til en budfrist kl.14.00 for ukemarkedet, og endrer kravene i nye 

vilkår for primærreserve. Statnett vil se på mulighetene for å utsette budfristen ytterligere i 

vurderingen av implementering av D-2 markedet. 

 

Sekundærreservemarkedet, aFRR 

Norsk Hydro AS støtter at hovedvaluta for budgiving og avregning endres til EUR. Siden dette 

ikke er noe som haster for deres del er det fint at det fortsatt vil være mulig å gi bud i NOK, slik at 

de kan gjøre nødvendige endringer i IT-systemer for å legge til rette for budgiving i EUR når det 

passer med andre pågående interne prosesser. Det er viktig at Statnett er transparente mtp 

hvilken valutakurs som brukes, og gjerne publiserer denne sammen med resultatene.  

Statnetts kommentar: 

Statnett vil presisere at det ikke er foreslått å endre budgivningen for aFRR til euro. Dagens 

avregningssystem for aFRR legger ikke til rette for budgivning i euro. Statnett finner det ikke 

hensiktsmessig å gjøre endringer i avregningssystemet for dagens aFRR-marked på bakgrunn av 

de nordiske TSOene tar sikte på å implementere et felles aFRR-kapasitetsmarked innen Q2 2019, 

med oppkjøp av aFRR-kapasitet D-2. Utgangspunktet for prosjektet er at euro blir benyttet som 

valuta. Det er ikke besluttet hvorvidt det nordiske markedet vil legge til rette for budgivning i lokal 

valuta. Statnett vil ta med seg innspillene fra bransjen i denne vurderingen. 

Lyse mener at det bør åpnes for å flytte forpliktelser mellom leverandører innen budområdet. Lyse 

ser behov for å Vi å kunne flytte forpliktelser heleide og deleide kraftverk etter behov. Dette vil gi 
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mer fleksibilitet, bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser og dermed mer konkurransedyktige 

priser. Det vil også redusere sannsynligheten for at de ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser i 

markedet.  

Norsk Hydro AS mener det er positivt at Statnett legger til rette for å overføre aFRR forpliktelser 

mellom stasjonsgrupper internt i elspotområder etter godkjennelse fra Statnetts Landssentral, og at 

dette beskrives i vilkårene. Hydro påpeker at det kom frem i høringsmøtet 3. september at aktører 

har fått aksept for å flytte forpliktelser mellom elspotområder. Denne muligheten bør også 

beskrives i vilkårene, slik at det da er transparent for alle aktører at en slik mulighet eksisterer.  

Statnetts kommentar: 

Statnett noterer seg aktørenes ønske om å kunne flytte forpliktelser på tvers av leverandører og 

budområder. Dagens avregningssystem støtter ikke forflytning på tvers av budområder. Statnett 

finner det ikke hensiktsmessig å gjøre endringer i avregningssystemet for dagens aFRR-marked 

på bakgrunn av de nordiske TSOene tar sikte på å implementere et felles aFRR-kapasitetsmarked 

innen Q2 2019, med oppkjøp av aFRR-kapasitet D-2. 

Statnett har i unntakstilfeller tidligere gitt aktører mulighet til å flytte forpliktelser mellom 

budområder. Med det fremtidsbildet vi nå ser, med mer automatisering og harmonisering av vilkår, 

så ønsker vi å unngå utydelige regler med unntaksbestemmelser. Statnett vil derfor i fremtiden kun 

ta stiling til forespørsler om flytting av forpliktelser mellom stasjonsgruppen innenfor samme 

budområde.  

Statnett påpeker at i forslag om nordisk kapasitetsmarked for aFRR legges det ikke til rette for at 

leverandører kan overføre forpliktelser fra markedsklareringen til en annen leverandør. 

Begrunnelsen for dette er at for det nordiske markedet vil kontraktsperioden reduseres til to dager, 

og det forventes at dette vil redusere behovet for slik fleksibilitet blant leverandørene.   

Regulerkraftmarkedet (RKM) 

Agder Energi er positive til foreslått overgang til euro i balansemarkedene. For at aktørene også 

skal ha mulighet til å kunne avstemme/avregne egne handler ønsker Agder Energi imidlertid at 

Statnett sender ut benyttet vekslingskurs til aktørene på Edifact-format. Dette er spesielt viktig for 

helg/helligdager hvor offisielle vekslingskurser ikke er tilgjengelig slik som på virkedagene. 

Hydro støtter at hovedvaluta for budgiving og avregning endres til EUR. Siden dette ikke er noe 

som haster for Hydro sin del er det fint at det fortsatt vil være mulig å gi bud i NOK, slik at de kan 

gjøre nødvendige endringer i IT-systemer for å legge til rette for budgiving i EUR når det passer 

med andre pågående interne prosesser. Det er viktig at Statnett er transparente mtp. hvilken 

valutakurs som brukes, og gjerne publiserer denne sammen med resultatene. 

TrønderEnergi Kraft (TEK) er positive til at det nå er mulig å levere bud i euro. Omlegging til en 

felles valuta for spot- og regulerkraftmarkedet vil forenkle våre arbeidsprosesser. 

Statnetts kommentar:  

Statnett noterer seg at aktørene er positive til å endre standard valuta til euro og samtidig setter 

pris på muligheten for å fortsatt by i NOK. Benyttet valutakurs vil være tilgjengelig i FiftyWeb. Det 

er ikke planlagt å sende valutakurs til aktørene for Fifty MMS v14.0. Dersom aktørene etter å ha 
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fått litt erfaring med Fifty MMS v14.0 fremdeles mener det er behov for å motta valutakurs 

elektronisk, så vil Statnett vurdere dette. 

Agder Energi presiserer at for å klargjøre sine handelssystemer for overgang til euro trenger de 

mere teknisk dokumentasjon fra Statnett som må gjøres tilgjengelig både for systemleverandørene 

og aktørene. Denne informasjonen må inneholde beskrivelse av Edifact-meldingene som skal 

sendes til/fra Statnett. Agder Energi minner derfor om tidligere omforent praksis om at for nye 

markedsendringer, så bør teknisk dokumentasjon være på plass ca. 6 måneder før endringen skal 

tre i kraft. Da har systemleverandør ca. 3 måneder til utvikling og aktørene har 3 måneder på test 

og implementering i sine systemer.  

Statnetts kommentar: 

Benyttet valutakurs vil være tilgjengelig i FiftyWeb. Det er ikke planlagt å sende valutakurs til 

aktørene for Fifty MMS v14.0. Dersom aktørene etter å ha fått litt erfaring med Fifty MMS v14.0 

fremdeles mener det er behov for å motta valutakurs elektronisk, så vil Statnett vurdere dette. 

Hydro oppfordrer Statnett til å revurdere begrensingen i prising av RK-bud til hele 5-kroner. Hydro 

er innforstått med at dette gjøres for å gi landssentralen en grad av valgfrihet, men stiller spørsmål 

om ikke dette kan oppnås på en annen og mer transparent måte (for eksempel ved å definere 

denne frihetsgraden eksplisitt i vilkårsdokumentet). Større frihet i prisingen vil gi aktørene større 

mulighet til å signalisere ønsket rekkefølge på aktivering av RK-bud i sammenhengende 

vannsystemer.  

Statnetts kommentar: 

Statnett forstår aktørenes ønske om å kunne signalisere ønsket rekkefølge på aktivering av RK-

bud i sammenhengende vannsystemer gjennom prissetting. Statnett begrunner krav til prissteg på 

5-NOK og 50 eurocent med operasjonelle begrensninger. Statnett vurderer at lavere prissteg vil 

medføre flere bud på mindre kvantum. Dagens balansering baserer seg i stor grad på manuelle 

prosesser, som utfordres av antall aktiveringer. Blant annet skal operatøren vurdere hvilke 

områder som kan benyttes for regulering og hvilke bud som er tilgjengelige for aktivering (av 

hensyn til driftssikkerheten kan f.eks. operatøren hoppe over bud på grunn av flaskehalser), og 

fastsette budkvantum som skal aktiveres. Flere bud til samme pris forenkler disse prosessene for 

operatørene. 

Statnett jobber med å effektivisere og automatisere flere oppgaver knyttet til balanseringen. 

Statnett vil ved implementering av tiltak vurdere hvorvidt løsningene muliggjør reduserte krav til 

prissteg og budkvantum. 

TrønderEnergi Kraft (TEK) overrasket og skuffet over at minste budkvantum for 

regulerkraftmarkedet opprettholdes på 10 MW for alle budområder unntatt NO1. TEK har flere 

stasjoner og aggregat hvor det er mindre enn 10 MW mellom bestpunkt og 

minimums/maksimumskjøring. Ved at grensen på 10 MW opprettholdes, betyr det at TEK ofte må 

slå sammen ledig kapasitet fra flere roterende aggregat for å kunne tilby tilstrekkelig store volum. 

Dette er en delvis krevende prosess, som tidvis medfører at ikke all ledig kapasitet bys inn i RKM. I 

tillegg innebærer sammenslåing av ledig kapasitet fra to aggregat med ulik vannverdi og 

virkningsgradskarakteristika at den kapasiteten som tilbys, må tilbys til marginalkostnaden til det 

aggregatet med den høyeste kostnaden. Grensen på 10 MW fra Statnetts side bidrar dermed til å 

holde nede volumet og/eller øke prisene på kapasiteten som tilbys i RKM.  
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TEK påpeker at de har investert i programvare for å kunne delta i elektronisk aktivering av RKM-

bud, og de er skuffet over at omlegging til den nye aktiveringsinfrastrukturen ikke bidrar til å 

redusere krav til minstekvantum. TEK hadde forventet at reglementet ville bli myket opp, og at 

minstekvantumsgrensa ble redusert til minst 5 MW, helst så lavt som 1 MW pr bud. 

Statnetts kommentar: 

Statnett har tidligere kommunisert i møter med leverandørene og i vår systemdrifts- og 

markedsutviklingsplan, SMUP, at innføring av elektronisk bestilling vil legge til rette for reduksjon 

av minste tillate budstørrelse i det nordiske regulerkraftmarkedet. Redusert tillatt budstørrelse for 

hele regulerkraftmarkedet vil først innføres når samtlige nordiske TSOer har implementert 

løsninger for elektronisk bestilling av bud.  

I Statnetts markedssystem, Fifty, kan gjøre unntak for enkelte budområder, men ikke unntak per 

leverandør. Det er altså ikke mulig å differensiere på leverandør med og uten elektronisk bestilling, 

og grensen for budkvantum må dermed settes likt for alle leverandører innenfor et budområde. 

Statnett har valgt å redusere minste budstørrelse i NO1, dog begrenset til ett bud per 

stasjonsgruppe, på grunn av det det særskilte behovet for ytterligere fleksibilitet i NO1.  

Statnett ser flere fordeler med å innføre elektronisk bestilling for den enkelte leverandør. 

Elektronisk bestilling gir klarere avtaler mellom leverandør og systemansvarlig, hvilket medfører 

lavere administrasjonskostnader og potensielt lavere ubalanser. Videre legger elektronisk bestilling 

til rette for at leverandører kan gjennomføre automatisering, f.eks. ved bruk av AGC. Leverandøren 

vil også være posisjonert for mindre budstørrelser når dette vil tillates. Statnett vil også påpeke at 

leverandører som har blitt med på en tidlig implementering og bruk av elektronisk bestilling er 

kvalifisert for en engangskompenasjon. 

 

Produksjonsglatting 

Statnett mottok ingen innspill til varsel om endring av vilkår for produksjonsglatting. 
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 Foretatte endringer i vilkår 

På bakgrunn av høringsprosessen vil endringene i vilkårene for sekundærreservemarkedet, 

regulerkraftmarkedet og produksjonsglatting være i henhold til forslag publisert 02.07.2018.  For 

primærreservemarkedet vil nye vilkår avvike fra forlaget som ble publisert 02.07.2018. I tråd med 

innspillene fra aktørene vil Statnett utsette implementeringen av D-2 markedet for FCR-N og 

fristene knyttet til budgivningen for ukemarkedet vil endres.  

Øvrige endringer i vilkår for markedet for primærreserve vil implementeres i tråd med forslagene 

publisert 02.07.18 og 21.08.2018. Under følger en oppsummering av de viktigste endringene i 

vilkårene. For bakgrunn og detaljert beskrivelse av endringene, se varsel om endring av vilkår 

publisert 02.07.18 og 21.08.2018. 

Oppsummering av endringer av vilkår for primærreservemarkedet: 

- Innføring av prosess for prekvalifisering for nye leverandører og nye stasjonsgrupper 

o Nye leverandører i primærreservemarkedet og nye stasjonsgrupper må sende en 

søknad om deltakelse til Statnett.  

o Søknaden består av et søknadsskjema som tidligere har blitt benyttet for nye 

leverandører i RKOM. Skjemaet etterspør sentral informasjon knyttet til 

leverandøren og tilbudt reguleringsobjekt. Skjemaet publiseres sammen med nye 

vilkår på statnett.no. 

- EUR innføres som standardvaluta 

o Standardvaluta benyttet for avregning og prising i markedsklareringen endres til 

EUR. Ny standard enhet i budgivningen vil med dette endres fra NOK/MW/time til 

EUR/MW/time. 

o Det vil 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). 

o Minste oppløsning på bud endres fra heltall i NOK til to desimaler for bud i både 

NOK og EUR. 

- Følgende frister for budgivning for ukemarkedet for FCR-N endres til:   

o Tilbud om frekvensstyrte reserver for virkedag (mandag-fredag) sendes Statnett 
innen fredag kl. 14:00.  

o Statnett gir tilbakemelding om eventuelle tilslag i markedet innen handelsdagen 
kl.15:00.  

o Leverandørene må varsle om eventuelle feil innen fredag kl.15:30.  
 

Oppsummering av endringer av vilkår for sekundærreservemarkedet: 

- Budgivning via FiftyWeb 

o Bud på sekundærreserve kan sendes til Statnett på standardisert EDIFACT-format 

eller via FiftyWeb  

- Overføring av handelsforpliktelse mellom stasjonsgrupper innenfor budområde 

o Det tillates å overføre kapasitetsforpliktelser mellom stasjonsgrupper innenfor 

samme budområde. 

o Statnett har blitt gjort oppmerksom på en feil i varslet om endring av vilkår. I 

"Beskrivelse av gjennomførte endringer i vilkår for sekundærreservemarkedet," er 

punkt.14 uriktig og kan sees bort fra. Forslaget til nye vilkår for overføring av 
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handelsforpliktelse mellom stasjonsgrupper innenfor budområde er beskrevet i 

punkt 16, som lyder: 

 Nytt delkapittel 6.5 Endring av leveransepunkt legges til med følgende 

tekst: "Leverandøren kan kontakte Statnetts landssentral ved eventuelle 

spørsmål om å endre stasjonsgruppen budet er knyttet til dersom 

endringen skjer innenfor samme budområde. Det forutsettes at 

systemdata kan oppdateres i tide i henhold til gjeldende 

oppdateringsfrister for Produksjonsplan og systemdata. Statnett 

forbeholder seg retten til å avslå henvendelser dersom endringen 

medfører fare for driftssikkerheten." 

Oppsummering av endringer av vilkår for regulerkraftmarkedet: 

- Innføring av prosess for prekvalifisering for nye leverandører og nye stasjonsgrupper 

o Nye leverandører i primærreservemarkedet og nye stasjonsgrupper må sende en 

søknad om deltakelse til Statnett.  

o Søknaden består av et søknadsskjema som tidligere har blitt benyttet for nye 

leverandører i RKOM. Skjemaet etterspør sentral informasjon knyttet til 

leverandøren og tilbudt reguleringsobjekt. Skjemaet publiseres sammen med nye 

vilkår på statnett.no. 

- EUR innføres som standardvaluta 

o Standardvaluta benyttet for avregning og prising i markedsklareringen endres til 

EUR. Ny standard enhet i budgivningen vil med dette endres fra NOK/MW/time til 

EUR/MW/time. 

o Det vil 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). 

o Bud i EUR/MWh kan leveres i inkrementer på 0,5 €/MWh. Bud i NOK/MWh skal 

være heltall delelig med 5. 

- Endret krav til minstevolum i NO1 

o I NO1 blir det mulig å by inn inntil ett bud med kvantum fra og med 5 til 9 MW per 

stasjonsgruppe 

Oppsummering av endringer av vilkår for produksjonsglatting: 

- Bruk av euro som standard valuta for avregning av glattet volum og energiavvik 

o Utbetalingen av kompensasjon for glattet volum og energiavvik endres fra NOK til 

euro. 

o Kompensasjon knyttet til energiavviket, oppstartskostnader (implementering) og 

fast årlig kompensasjon for økt administrasjon vil fortsatt betales i NOK. 

 

På bakgrunn av produksjonssetting av Fifty MMS v14.0 setter Statnett en tentativ 

implementasjonsdato for nye vilkår for markedene for primærreserve, sekundærreserve og 

regulerkraft, samt produksjonsglatting til 5. mars 2019. Statnett vil informere bransjen om endelig 

dato for idriftsettelse av MMS v14.0 og ikrafttredelse av nye vilkår senest 4 uker før 

implementering. 
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