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Skagerak Netts høringsinnspill - Oppdatering av retningslinjer til Forskrift 
om systemansvaret§§ 5, 6, 8a, 8b, og 21 samt til Energilovforskriften § 6-1 

Skagerak Nett viser til systemansvarliges høring på oppdaterte retningslinjer til Forskrift om 
systemansvaret (FoS) §§ 5, 6, Ba, 8b, og 21 samt til Energilovforskriften § 6-1, og vi takker 
for anledningen til å gi innspill. 

Flere av oppdateringens endringer er utdypende beskrivelser og presiseringer. Videre foku
serer vi på retningslinjen til FoS § 21. Første ledd omhandler systemansvarliges vurderinger 
ved etablering eller avvikling av systemvern. Skagerak Nett mener at berørt konsesjonær i 
det regionale nettet må ha en større rolle enn hva forslaget til retningslinje beskriver. Forsla
get nevner riktignok at systemansvarlig skal diskutere nytteverdier og nødvendig funksjona
litet med berørt konsesjonær. Samtidig legges det mer vekt på innspill fra Statnett selv: 
«Innspill fra landssentralen og regionsentraler, som er ansvarlig for bestilling og aktivering 
og reaktivering av systemvern, vil tillegges stor vekt når nytten av systemvern skal vurderes 
opp mot økt kompleksitet (økt risiko for feil bruk av systemvern) i driften». 

Det bør være en differensiert tilnærming til systemvern som skiller mellom tilfeller som i all 
hovedsak involverer det regionale distribusjonsnettet og tilfeller som har vesentlig betydning 
for transmisjonsnett. Alle berørte konsesjonærer- både de regionale og Statnett som trans
misjonsnettseier gjennom regionsentralene - er viktige innspillsparter. Konsesjonærene må 
kunne ta initiativ til bruk av systemvern. Regionale aktører sine synspunkt må særlig vekt
legges når systemansvarlig vurderer tilfeller som i all hovedsak involverer det regionale 
nettet. Aktørene kjenner godt til både nytte og risiko. 

Retningslinjene må fremover revideres slik at de holder tritt med hensiktsmessige endringer 
i praksis og regelverket, f.eks. på grunn av den pågående tilpasningen til tredje elmarkeds
pakke. Hvis det er ønskelig, så stiller vi gjerne for å utdype våre synspunkt. 
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