
 

  

Referat – Møte 2/2016 

Sak: Oppfølging av Statnetts systemdrifts- og markedsutvikling 

Møtedato: 26.10.2016 Kl.: 12:30 - 14:30 Sted: Statnett 

Møteleder: Vivi Mathiesen Referent: NVE 

Innkalte: Statnett: 

Kristin Munthe, Ingrid Helene Eivik 

NVE:  

Vivi Mathiesen, Stian Henriksen, Ole-Christian Grytten, Christina Sepúlveda, Lars Ekern 

Saksbehandler:  Dato/sign.:  

Saksnr.: NVE  Arkiv:   

Kopi:  

 

Nr. Dagsorden Ansvar 

7. 2016 Godkjenning av agenda (5 min) 

Agenda ble godkjent 

Alle 

8.2016 Kort om oppfølgingsmøtene og informasjonsflyt mellom Statnett og 

NVE (10 min) 

NVE informerte om forventingene til møtene om oppfølging av Statnetts 

systemdrifts- og markedsutvikling. Møtene er en del av NVEs kontroll 

med Statnetts utøvelse av systemansvaret og vil supplere de eksisterende 

møtene om «driftsplanlegging og operativ drift». 

NVE informerte om at de ønsker at Statnett og NVE i fellesskap 

utarbeider en liste over aktuelle saker som følges gjennom møteserien. 

Listen kan utvides og reduseres, alt etter behov. I forkant av hvert møte 

ønsker NVE å få oversendt en kort statusoppdatering på hver enkelt sak i 

listen, mens det i utvalgte saker oversendes noe mer detaljert informasjon. 

Statnett bes komme med forslag til temaer som skal omfattes. 

Statnett bes komme med innspill til et hensiktsmessig format på den 

skriftlige informasjonen, i tilstrekkelig tid før neste oppfølgingsmøte. 

NVE 

9.2016 Gjennomgang av saker til Forum for systemtjenester (60 min) 

Statnett informerte om hvilke saker som skulle presenteres på Forum for 

systemtjenester. 

Statnett 
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10.2016 Status felles nordisk aFRR-marked (10 min) 

Statnett informerte om at de nordiske TSOene arbeider med å inngå en 

avtale for utvikling av felles nordisk kapasitetsmarked for aFRR. Et 

aktiveringsmarked for aFRR vil ev. være en videreutvikling, etter at 

kapasitetsmarkedet er etablert. En eventuell avtale mellom TSOene er 

ikke-bindende og forutsetter regulatorgodkjenning 

Statnett 

11.2016 Status nordisk CBA om 15 min avregning (10 min) 

Statnett informerte om at det var begrenset fremdrift som følge av 

uenighet om tidsplan for innføring av 15 minutters avregning. Statnett 

informerte om at det tidlig i 2017 starter et arbeid med en kost/nytte 

analyse, og at det leies inn en ekstern prosjektleder. Det er i arbeidet åpnet 

opp for nasjonale implementeringsløp. 

Statnett informerte om at regionale intradagauksjoner på 15 minutter kan 

være et effektiv virkemiddel. Innføring krever i det minste enighet fra 

flere TSOer i regionen, og det vurderes mulige løsninger for å nå dette. 

Det ble avtalt at NVE og Statnett har et eget møte om saken. 

Statnett 

12.2016 Inertia – potensielle fremtidige løsninger (10 min) 

Statnett har oversendt e-post hvor det redegjøres mer detaljert for 

ordningen. NVE presiserer at det er viktig å klargjøre hjemmelsgrunnlaget 

for å innføre ordningen. 

Statnett 

13.2016 Løsninger om fleksibelt forbruk i NO1 (10 min) 

Statnett informerte kort om pilotprosjektet for å få mer fleksibelt forbruk 

tilgjengelig i regulerkraftmarkedet i NO1. Informasjon om pilotprosjektet 

er tilgjengelig på Statnetts nettsider. 

NVE informerte om at de ønsket å bli informert om erfaringene av piloten 

etter at den har blitt evaluert. 

Statnett 

14.2016 Eventuelt (5 min) 

Statnett informerte kort om fremdriften i arbeidet med flytbasert 

kapasitetsfastsettelse og viste til at det har vært en positiv fremdrift. 

Statnett informerte om at det tilknyttet utviklingen av felles europeisk 

nettmodell, vil være behov for at produksjonsplaner sendes inn tidligere 

enn nåværende krav i forskrift om systemansvaret. 

Alle 


