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 HØRING OM OPPDATERT RETNINGSLINJER (21-3) 

Vi viser til ovennevnte høring med forslag til oppdaterte retningslinjer for Statnetts utøvelse 
av forskrift om systemansvaret (fos) §§ 6, 8b, 9, 13, 14, 17 og 20.  

Statkraft eneste kommentar går på §8b hvor vi foreslår følgende: 

Overgang fra produksjonsflytting til periodeskift: 
Denne endringen kommer veldig sent og krever ekstra utvikling hos aktørene. Det er 
positivt at Statnett har tydeliggjort at kravet bortfaller ved konflikt med systemtjenester, og 
at aktørene kan sende søknad om fritak for enkeltstasjoner. 

Vi ønsker imidlertid at grensen på 25 MW per stasjonsgruppe endres. Hovedgrunnen til 
dette er at selv om Statnett evaluerer produksjonsendringer per stasjonsgruppe, utarbeides 
regulerkraftbud per stasjon, og ikke per stasjonsgruppe. Flere stasjonsgrupper har 2 eller 
flere stasjoner. Hver av disse kan ha produksjonsendringer som er mindre enn 
minstekravet til volum i mFRR-markedet, og det kan skape problemer dersom man må 
aggregere opp produksjonsendringer per stasjon for å lage ett bud som er stort nok. For at 
det skal blir enklere for aktørene å overholde kravet ønsker Statkraft derfor ett av følgende 
alternativ: 

- Alt. 1 (foretrukket): Kravet til periodeskift settes per stasjon.
- Alt. 2: Produksjonsendringer på stasjoner som er under minste budvolum trekkes fra

summen som måles mot kravet per stasjonsgruppe. Da har aktørene mulighet til å sette
tilby periodeskift på alle produksjonsendringer per stasjon, og på den måten være sikker på
å dekke kravet per stasjonsgruppe.

Statkraft kan om det ønskes utdype vår kommentar. 

Med vennlig hilsen 
for Statkraft Energi AS 
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