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HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL OPPDATERTE 

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV SYSTEMANSVARET 

Innledning 

Det vises til Statnetts forslag til oppdaterte retningslinjer for fos §§ 5,6, 8a, 8b, 21 samt enf § 6-1. Statnett 

gjennomførte høring av opprinnelig forslag til retningslinjer for ovennevnte og andre paragrafer vinteren 

2019. Foreliggende høring dreier seg altså om oppdaterte retningslinjer for fos §§ 5,6, 8a, 8b, 21 samt enf 

§ 6-1. Energi Norge gir med dette sitt svar på høringen.

Innledningsvis vil vi igjen peke på at det er behov for å harmonisere nasjonale forskrifter med nettkodene 

for å følge opp rettslige forpliktelser og skape forutsigbare rammebetingelser for TSO og DSO. Videre 

mener Energi Norge retningslinjene ikke bare bør beskrive Statnetts roller/aktiviteter, men også beskrive 

hvordan DSO-er bidrar i utøvelsen av systemansvaret for de funksjoner dette er relevant. Allerede i dag 

spiller DSO-er en viktig rolle i systemdriften, og denne blir ventelig viktigere fremover. 

Konkrete innspill 

Energi Norges konkrete innspill til foreslåtte oppdateringer av retningslinjene, er begrenset til 

oppdateringer til fos § 5 og § 21 og beskrevet under:  

• Retningslinjene § 5 (kapittel 1.1.2, s. 5)
Systemansvarlig håndterer alle flaskehalser i regional- og transmisjonsnett.

Energi Norge oppfatter at DSOene er mer aktivt involvert i håndtering av flaskehalser i det som i norsk 

regelverk er benevnt regionalnett, men EU-rettslig er distribusjonsnett,  enn det som er beskrevet  i 

retningslinjene. Energi Norge mener DSO-enes rolle i håndtering av flaskehalser bør komme tydeligere 

frem i retningslinjene. Dette kan gjøres gjennom å beskrive TSO/DSO-grensesnitt i de ulike prosessene 

knyttet til flaskehalshåndtering som overvåke, identifisere problem, foreslå tiltak, beslutte tiltak, 

iverksette tiltak og eventuelt bære kostnad for tiltak. Praksis bør beskrives for henholdsvis 

transmisjonsnett og "regionalnett", gjerne differensiert per spenningsnivå for sistnevnte hvis relevant.  

• Retningslinjene § 21, første og femte ledd (kapittel 1.5.2, s. 24 og s. 27)
Innspill fra landsentralen og regionsentraler, som er ansvarlig for bestilling og aktivering og

deaktivering av systemvern, vil tillegges stor vekt når nytten av systemvern skal vurderes opp mot økt

kompleksitet i driften.

Systemansvarlig anser systemvern som avhjelper lokale flaskehalser eller begrensninger i driften som et 

samfunnsøkonomisk rasjonelt og driftsmessig treffsikkert virkemiddel.  
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Energi Norge er enig i at systemvern er et rasjonelt og treffsikkert virkemiddel for å håndtere 

flaskehalser og at det kan ventes økende kompleksitet i systemdriften. Dette gjelder også i 

distribusjonsnettet1. Det må derfor være samfunnsmessig rasjonelt å involvere DSO-ene sterkere også i 

etablering og drift av systemvern for å kunne ta ut potensielle gevinster også i distribusjonsnettet. 

Retningslinjene til § 21 bør derfor beskrive innspill fra/samarbeid med regionale nettselskapers 

driftssentraler i tillegg til å omtale innspill fra Statnetts regionsentraler når det gjelder etablering og bruk 

av systemvern. Det kan også antydes hvordan kommunikasjonsgrensesnitt mv bør utvikles med tanke på 

økt automatisering av systemvern fremover.  

 

For øvrig vises det til Energi Norges høringssvar til Statnetts opprinnelige forslag til retningslinjer av 

25.01.19.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Energi Norge 

 

 

 
 

 

Toini Løvseth     Anders Sivertsgård 

Direktør marked, elektrifisering og kunder  Næringspolitisk rådgiver  

 

 

 
1 Nasjonal terminologi: Regional- og distribusjonsnett. 


