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Høring av søknader om midlertidig dispensasjon fra krav om 

tilkobling til europeiske handelsplattformer for mFRR og aFRR 

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

fra krav om tilkobling til de europeiske handelsplattformene for mFRR og aFRR i tråd med 

bestemmelser i Retningslinjer for balansering av kraftsystemet (EB GL) artikkel 62(5). 

De europeiske handelsplattformene vil settes i drift i juli 2022. Statnett og de andre nordiske TSOene 

vil senest knytte seg til plattformene 24. juli 2024 og søker dermed om midlertidig dispensasjon i opptil 

to år. 

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

plattformen MARI kan skje i Q4 2023/Q1 2024, og tilkobling til aFRR-plattformen PICASSO i Q2 2024. 

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

gjennomføringsplan for tilkobling. I tillegg inneholder søknaden en kort konsekvensanalyse 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. Det viktigste argumentet for dette i begge søknadene handler 

om at svært mange av de andre europeiske landene som vil tilknytte seg til plattformene også søker 

om dispensasjon for å utsette tilkoblingen. Det betyr at muligheten for å realisere 

samfunnsøkonomiske gevinster begrenses før flere land kobler seg til, mest sannsynlig i løpet av 

2023-2024. 

I forbindelse med konsekvensanalysen vil Statnett gjerne ha innspill fra aktørene i det norske og 

nordiske kraftmarkedet. Under er en rekke spørsmål aktørene gjerne kan adressere i eventuelle 

høringssvar.  

1. Hvilke konsekvenser vil en midlertidig utsettelse av tilkoblingen til de europeiske 

handelsplattformene for aFRR og mFRR ha for dere som aktører?  

2. Hvis søknaden om midlertidig dispensasjon for tilkobling til plattformene i opptil to år blir gitt, vil 

tilkoblingen skje senest 24.juli 2024. Hvordan vil dere foretrekke å motta informasjon om prosessen og 

fremgangen knyttet til forberedelser rundt tilkoblingen til plattformene? 

a) Nettsider 

b) E-postliste 

c) Fysiske/digitale møter 

d) Annet 
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3. Hvis dere ser potensielle konsekvenser av utsatt tilkobling knyttet til noen av kategoriene under som 

ikke er dekket i søknadene vil Statnett gjerne ha innspill 

a) Konsekvenser for europeisk integrasjon av balansemarkeder 

b) Konsekvenser for omkringliggende markeder – både geografisk og med tanke på energi- og 

kapasitetsmarkeder 

c) Konsekvenser for deres rolle i markedet: BSP, BRP, tjenesteleverandører, strømforbrukere 

etc  

d) Konsekvenser for smarte nett, forbruksfleksibilitet og fornybarprodusenter  

e) Konsekvenser for overordnet samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder forhold knyttet til 

konkurranse og ikke-diskriminering av aktører 

Aktørene kan gjerne gi andre innspill til søknadsutkastene også.  

Høringen skal i tråd med EB GL art.10 pågå i en måned. Høringsfrist er 22.november 2021. 

Høringssvar kan sendes til firmapost@statnett.no. Marker svaret med saksnummer 

 

Med vennlig hilsen 

  Erik Alexander Jansson 
  Avdelingsleder 
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