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Statnett høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen 
av systemansvaret (22-2) – Hydros merknader 
Det vises til Statnett sin høring av forslag til oppdaterte retningslinjer, for utøvelsen av systemansvaret 
i tråd med forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FOS). Statnett har bedt om innspill til nevnte 
forslag innen 1. september 2022. 

Hydro har betydelig kraftproduksjon og industrivirksomhet i det norske kraftsystemet, og har av den 
grunn synspunkter på innholdet i nevnte forslag. I det videre presenteres Hydros merknader til dette.  

Ad retningslinjer knyttet til FOS § 6 

Hydro etterlyser informasjon om tidspunkt for publisering av resultater fra de flytbaserte beregningene. 
Vi kan ikke se at dette er foreslått i retningslinjene per nå. Det er essensielt at bransjen konsulteres 
behørig i forbindelse med valg av nevnte tidspunkt. Vi ber Statnett kommentere den videre prosessen ,  
i forbindelse med sin oppsummering av innkomne høringssvar. 

Statnett skriver at på ENTSO-E ‘Transparency Platform’ skal systemansvarlig, for alle 
handelskorridorer, publisere informasjon om laveste forventede kapasiteter for neste uke, måned og år, 
basert på publiserte markedsmeldinger. Hydro ønsker at Statnett presiserer hvorvidt nevnte vil bli 
publisert som ATC-kapasitet (i likhet med kapasiteter for intradag og langsiktige kapasiteter), eller som 
flytbaserte kapasiteter (matrise med PTDF+RAM).  

Ad retningslinjer knyttet til FOS § 9 

Statnett planlegger for at nytt kapasitetsmarked for driftsforstyrrelsesreserver (DFR) skal overta for 
RKOM/mFRR CM fra høsten 2023, og at nye vilkår for mFRR CM skal gjelde fra 5. mai 2023. Siste 
sesong med bud i RKOM for større industribedrifter (sluttbruk) blir da sesongen 2022/23. Samtidig 
skriver Statnett at for å kunne tilby mFRR reserver etter 1. mars 2023, må den tekniske transisjonen i 
forbindelse med mFRR aktiveringsmarked gjennomføres. Det er dermed noe uklart hva som blir 
betingelsene for industribedrifter for bud i RKOM kommende sesong, evt om kommende sesong 
planlegges avsluttet allerede 1. mars. Vi ber Statnett kommentere dette. 

 

 

Hydro Energi AS 
 

Vår dato: 2022-08-31 
Vår ref.: Karstein Brekke 
 

INTERNT 
Deres dato: 2022-06-01 
Deres ref.: 22/00562 

Statnett SF 
Att.: fos@statnett.no  



Vår dato: 2022-08-31 
Vår ref.: Karstein Brekke 

Juridisk enhet:  Besøksadresse: www.hydro.com Foretaksnummer: 
Hydro Energi AS  Drammensveien 264 T +47 22 53 81 00  NO 930 187 240 MVA 
Postboks 980 Skøyen Oslo Epost: hydro.energi@hydro.com 
0240 Oslo   2/2 
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