Invitasjon til åpent høringsmøte vedrørende utvikling av
balansemarkedene, 7. juni
Statnett inviterer til et møte 7. juni, kl. 9-15, for å informere om 1) pågående og kommende høringer
knyttet til utviklingen av balansemarkedene og 2) status for markedsløsninger over nye
utenlandsforbindelser.
Formålet med møte er å presentere de europeiske systemoperatørenes forslag til rammeverk for
implementering av felles markedsplattformer for sekundær- og tertiærreserver (aFRR, mFRR).
Statnett vil informere om forslagene som nå er ute på høring og svare på spørsmål, for å legge til
rette til at norske aktører kan bidra med innspill til høringene. Videre vil Statnett informere om forlag
til nasjonale vilkårsendringer som vil sendes ut på høring i perioden juli-september. Statnett vil under
møtet også gi informasjon om status for markedsløsninger over den planlagte forbindelsen mellom
Norge og Tyskland, Nordlink.
Møtet finner sted på Forskningsparken, møterom VIA.
Påmelding sendes til Martha Marie Øberg på martha.oberg@statnett.no innen den 31. mai.
Agenda
09.00-09.30: Velkommen, introduksjon
09.30-10.00: Informasjon: Status for markedsløsninger over NordLink
10.00-11.30: Gjennomgang av høring: Implementasjonsrammeverk for PICASSO
11.30-12.00: Enkel lunsj
12.00-13.30: Gjennomgang av høring: Implementasjonsrammeverk for MARI
13.30-13.45: Pause
13.45-14.45: Gjennomgang av høring: Nasjonale vilkårsendringer 2018
14.45-15.00: Oppsummering
Underlag til møtet:
 Det europeiske implementasjonsprosjektet for aFRR, PICASSO, har publisert sitt forslag til
implementasjonsrammeverk med tilhørende bakgrunnsinformasjon på ENTSO-E sin nettside.
Høringen er åpen frem til 29. juni. Innspill mottas skriftlig via ENTSO-E sin nettside.


Det europeiske implementasjonsprosjektet for mFRR, MARI, vil publisere sitt forslag til
implementasjonsrammeverk med tilhørende bakgrunnsinformasjon på ENTSO-E sin nettside
ca. 14. mai, med en høringsfrist ca. 14.juli. Innspill mottas skriftlig via ENTSO-E sin nettside.



Informasjon om høringene vil publiseres løpende på Statnett sin hjemmeside:
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

Kontaktpersoner i Statnett:
PICASSO: Eivind Lindeberg, Eivind.Lindeberg@statnett.no
MARI: Finn Erik Ljåstad Pettersen, Finn.Pettersen@statnett.no
Nasjonal vilkårsoppdatering, og Electricity Balancing Guideline: Martha Marie Øberg,

martha.oberg@statnett.no
Presentasjonene fra møtet vil være tilgjengelig på Statnett sin nettside i etterkant av møtet.
Spørsmål til høringsdokumentene kan også rettes direkte til kontaktpersonene.

