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ENERGINETS ANMODNING OM UDSÆTTELSE AF INDTRÆDEN PÅ MA-
RI/PICASSO 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere på Energinets anmodning om udsæt-

telse af MARI/PICASSO indtræden. 

 

Energinets anmodning om udsættelse af tiltrædelse af de europæiske mFRR og aFRR plat-

forme fra juli 2022 til juli 2024 er en meget stor forsinkelse i danske markedsaktørers adgang 

til de kontinentale markeder for systemydelser. Forsinkelsen er meget beklagelig og vækker 

betydelig bekymring om validiteten i Energinets tidsplaner. Samtidig reduceres fordelene ved 

at bibeholde planen med at udvikle et nordisk set-up som skridt på vejen til de europæiske 

platforme betydeligt. 

 

Anmodningen om udsættelse er yderligere udformet med afsæt i sidste udkald for tidsfristen 

af MARI/PICASSO-implementering frem for som et realistisk bud på processen og tidsplanen 

fremover. Dermed tjener den primært som risikoafdækning i Energinets tidsplan frem for som 

aktiv risikominimering i markedsaktørers omstilling og investeringsbeslutninger i overgangen 

til MARI/PICASSO-platformene.  

 

Vi opfordrer til, at Energinet og de øvrige nordiske TSOer hurtigst muligt fastlægger en revi-

deret og realistisk tidsplan for tilslutning til MARI/PICASSO frem for bare at skubbe imple-

menteringen til den sidst mulige dato i lovgivningens tidsfrist. En revideret og realistisk tids-

plan er nødvendig for at markedsaktører kan planlægge de nødvendige interne processer og 

omstillinger, som MARI/PICASSO-implementeringen kræver.  

 

Det er vigtigt, at Energinet ikke negligerer, at overgangen til de europæiske platforme er en 

stor øvelse for markedsaktører, og der bør ligeledes være fokus på at sikre tilstrækkelig tid til 

aktørernes implementering for at mindske den operationelle og projektmæssige risiko på 

aktørsiden. 

 

Desuden er det vores forståelse, at tidsplanerne for MARI-implementering og PICASSO-

implementering er internt afhængige og trinvise i den forstand, at MARI-implementering skal 
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afsluttes en vis periode inden PICASSO-implementering. Det må betyde at begge tidsplaner 

ikke kan have en bagkant i juli 2024, og Energinet og de øvrige nordiske TSOer bør straks 

afspejle dette i tidsplanerne. 

 

Endelig bør Energinet og de øvrige nordiske TSOer sikre, at alle de nordiske budområder 

indtræder på de europæiske platforme samtidig. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

Carsten Chachah 


