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Metode for fastsettelse av tidspunkt for når kapasiteten til 
spotmarkedet skal være fast i henhold til CACM artikkel 69 

Innledning 
Statnett viser til brev av 5. juli 2021 om godkjenning av vilkår og metoder, der RME ber om at 

Statnett oversender siste versjon av TSO-forslag for vilkår og metoder sammen med oppdaterte 

redegjørelser av TSO-forslag der det er relevant i henhold til en nærmere avtalt tidsplan.  

Statnett har under henvisning til brev av 14. mai 2018 fra NVE tidligere og i parallell med de 
europeiske prosessene oversendt TSO forslaget om når kapasiteten til spotmarkedet, iht. 

forordning for kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering (CACM) artikkel 69, skal være fast 

med tilhørende vurderingsdokument, jf. brev til RME datert 20.03.17 Vi viser til dette og dialogen 
med RME i den forbindelse. 

Vår oppdaterte redegjørelse søker å ta høyde for utviklingen. Metodene må leses i lys av den 

aktuelle forordningen de er gitt i medhold av samt annet regelverk og metoder. Vi understreker at 
metoden har sammenheng med og vil kunne påvirkes av innholdet i andre metoder og regelverk 

som skal utvikles fremover eller som endres i fremtiden. Statnett kan ikke utelukke at det er 

problemstillinger knyttet til metoden som ikke er behandlet her, eller at andre kan ha avvikende 
synspunkter på de forholdene som behandles. 

Vedlagte TSO-forslag om når kapasiteten i spotmarkedet skal være fast, jf. artikkel 69 i CACM 

sendes til RME for formell godkjenning.  

Nedenfor følger vår redegjørelse i tråd med avklart mal. 

Innholdet i metoden 

Metoden skal sikre at det er et harmonisert tidspunkt i Europa for når TSOene ikke kan endre 

kapasiteten som er sendt inn og som benyttes i markedskoplingen. Tidspunktet er 60 min før 
lukketid i spotmarkedet. Med dagens lukketid som er kl. 12.00 innebærer det at endelig kapasitet 

må sendes fra regionalt koordineringssenter senest kl. 11.00.  

Endrede forpliktelser og rettigheter 

Statnett er jf. forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 6 annet ledd ansvarlig for 

fastsettelse av handelskapasitet mellom budområder, per tidsenhet. Som systemansvarlig er 
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Statnett forpliktet til å offentliggjøre informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet i rimelig tid 
før de tas i bruk. Metoden er dermed en detaljering av eksisterende forpliktelser.  

Endringer fra dagens praksis 

Statnett fastsetter i dag kapasitet på alle mellomlandsforbindelser. Kapasiteten sendes via nordisk 
Regional Security Coordinator, RSC, kl. 08.30. Dersom det er behov kan Statnett endre 

kapasiteten frem til kl. 11.00. Dette kan for eksempel være tilfelle om det oppstår feil i nettet. Slike 

muligheter eksisterte også tidligere. Det er derfor ingen endringer sammenlignet med gjeldende 
praksis som følge av denne metoden. 

Gjennomføring innenfor gjeldende regelverk 

Tidspunktet for å sende inn fast kapasitet er ikke uttrykkelig regulert pr i dag. Fos § 6 
annet ledd krever at informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet offentliggjøres i rimelig tid 

før de tas i bruk. I retningslinjene for utøvelsen av systemansvaret, ref. fos § 28a, beskrives hvilken 

informasjon dette gjelder og at systemansvarlig skal informere om forventede handelskapasiteter i 
henhold til enhver tid gjeldende regelverk. Forslaget medfører således etter 

Statnetts vurdering ingen behov for endringer i gjeldende regelverk. 

Deltagelse i samarbeid 

Statnett har i utviklingen av de ulike TSO-forslagene deltatt i samarbeid med TSOene i Europa 

gjennom deltakelse i ENTSO-E og med TSOene i de to kapasitetsberegningsregionene CCR 
Nordic og CCR Hansa.   

  

Med vennlig hilsen 

Dokumentet er elek tronisk  godk jent og trenger derfor ikke signatur.  

 

     

Martha Marie Øberg 

Avdelingsleder, Markedsutvikling   

 

 

 


