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Høringsuttalelse til vilkår for balansering i samsvar med EBGL (21-4) 

og konseptforslag for nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver 

 

Vi viser til Statnetts høringsdokumenter fra desember 2021.  

 

Den største delen av høringen knytter seg til at regelverk og vilkår for balansemarkedene nå fra Q4-

2022 vil måtte tilpasses til EBGL (EU forordning 2017/195). Statnett har nå valgt å samle alt i et felles 

dokument som beskriver nye roller og krav samt markedsvilkårene for balansemarkedene FCR, aFRR, 

RKOM og mFRR. Da endringen i dagens markedsvilkår i stor grad er beholdt har vi i denne omgang 

ingen kommentarer/innspill til denne delen av høringen. 

 

Statnett ber også om tilbakemelding på et foreslått konsept for et nytt opsjonsmarked for 

driftsforstyrrelsesreserver. Et mere konkret forslag til markedsvilkår for et slikt nytt opsjonsmarked 

planlegges i løpet av første kvartal 2022. Vi ønsker med dette å gi noen kommentarer til foreslått 

konsept.  

 

I konseptforslaget foreslås det å opprette et nytt opsjonsmarked for driftsforstyrrelsesreserver som vil 

eksistere parallelt med det ordinære RKOM-markedet. Hovedmotivasjonen for dette er å beholde en 

del bud i dagens RKOM-marked som antas ikke å klare å tilpasse seg nye krav til mFRR 

standardprodukt.  

 

Å ha to parallelle markeder reiser flere spørsmål som Statnett ikke belyser fullt ut i sitt forslag. Vi 

tenker blant annet på aktiveringsrekkefølge, tidspunkt for bestilling og hvilke dimensjoneringsregler 

som benyttes.  

 

Innkjøp og aktiveringsrekkefølge. 

Vi forutsetter at standard mFRR, både opsjons- og aktiveringsmarked, skal benyttes først og at 

driftsforstyrrelsesreserver kun benyttes dersom det ikke er nok bud i standard mFRR-markedet. 

Dette bør også gjelde for aktivering av spesialreguleringer. Dette vil gi et incitament til at flest mulig 
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aktører tilstreber å tilpasse seg det nye standard mFRR-markedet. Vi kan ikke se at spørsmål rundt 

dette er omtalt i konseptforslaget.  

 

Tidspunkt for bestilling. 

Statnett beskriver mulig ukesoppkjøp som i dagens RKOM, daglige oppkjøp eller en kombinasjon av 

disse. For å unngå et spill mellom markedene som kan føre til redusert volum i nytt standardmarked 

bør tidspunkt for innkjøp være det samme for begge markedene.  

 

Dimensjonering. 

I kapittel 4.1  i foreslåtte vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), er dimensjoneringen av 

RKOM beskrevet slik: «Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) er et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig 

mengde tilbudt mFRR i aktiveringsmarkedet for mFRR for å dekke nasjonale og regionale behov på 

budområdenivå. Ordningen skal ikke håndtere lokale effektutfordringer.»  

 

Videre er vi kjent med at dimensjoneringsreglene for mFRR-markedet er beskrevet i Nordic System 

Operation Agreement (SOA). I konseptforslaget for driftsforstyrrelsesreserver beskriver Statnett egne 

regler for dimensjonering av dette markedet, men det er ikke gitt noen beskrivelse eller vurderinger 

av hvordan dimensjoneringsreglene henger sammen. Vil for eksempel et økt innkjøp av 

driftsforstyrrelsesreserver kunne redusere Statnetts innkjøp av mFRR? Hvor går grensen mellom hva 

som er et regionalt behov, som skal håndteres med mFRR, og hva som er en lokal effektutfordring? 

 

 

Avslutningsvis til vi peke på at overgangen til Nordic Balancing Model (NBM), en automatisert 

balansehåndtering i Norden, krever store endringer i marked-systemene for alle aktørene. For å 

oppnå en god løsning i fremtiden er det viktig at flest mulig aktører i størst mulig grad tilpasser seg til  

de nye standardmarkedene som nå etableres, og at man unngår nasjonale spesialprodukter så fremt 

det er mulig. 
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