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Ansvar

1. 2018

Godkjenning av agenda

Alle

2. 2018

Prosess endring FOS

NVE

NVE informerte om status for endring av forskrift om systemansvaret
(FOS). Planen er at endret FOS blir vedtatt 1. april 2018. Det ble drøftet
kort hvordan retningslinjer iht. FOS skal utvikles og tidspunkt for dette.
3. 2018

SO GL

NVE

NVE informerte om at de ønsker en gjennomgang fra Statnett av kravene i
System Operation Guideline. NVE vil sende et oppdrag til Statnett innen
kort tid.
3. 2018

Nordic Balancing Concept

Statnett

Statnett informerte om Nordic Balancing Concept. Det er nå enighet om
opprettelse av flere LFC områder og overgang til MACE. Dette medfører
større sammenheng mellom myndighet og ansvar.
Det er i utformingen av den nye avtalen ikke avklart hvorvidt replacement
reserves skal brukes i Norden. En ev. diskusjon av dette vil starte senere.
Statnett informerte om at arbeidet med den nordiske «solutions»-rapporten
vil gjenopptas nå som det er enighet om den nordiske avtalen.
4. 2018

Temadag om utvikling av systemdrifts- og markedsløsninger
Statnett orienterte om hovedpunktene på agendaen

Statnett

Side: 2

5. 2018

Status prosjekter i tiltaksplan og SMUP (50 min)

Statnett

Statnett gjennomgikk utvalgte prosjekter i tiltaksplanen og SMUP.
NVE informerte om at de nordiske NRAene trolig vil sende en «request
for amendment» for nordisk kapasitetsberegningsmetode. NVE presiserte
at Statnett må påse at ev. økte krav om transparens vurderes opp mot krav
i beredskapsforskriften.
6. 2018

Nordisk balanseavregning (20 min)

Statnett

Statnett informerte om de nasjonale frihetsgradene man har i et felles
nordisk system for balanseavregning.
Statnett viste til at reglene for balanseavregning i dag er harmonisert, og at
ev. fremtidige forskjeller vil måtte lages som unntaksfunksjonalitet til
felles avregningsfunksjonalitet. Dagens ulikheter er i hovedsak knyttet til
detaljer i hvilke avregningsdata som skal inngå i avregningen og hvordan
dette rapporteres.
Statnett informerte om beslutningsstrukturen i eSett og hvordan arbeidet
med innføring av 15 minutters avregningsperiode og øvrige krav fra
europeisk regelverk, som Electricity Balancing Guideline, vil måtte
håndteres.
7. 2018

Eventuelt (5 min)

Alle

