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Elvias høringsinnspill til forslag om oppdaterte retningslinjer til 
systemansvaret 

Vi viser til høring om retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret som ble sendt ut 23.12.2019. Statnett 

som systemansvarlig har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for følgende paragrafer i: 

• fos § 5 om flaskehalser og budområder

• fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet

• fos § 8a om planlegging av produksjon

• fos § 8b om planlegging av effektregulering

• fos § 21 om systemvern

• enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

Elvia har ett innspill til enf § 6-1 femte og syvende ledd: 

Endringer i anleggsdata skal være innmeldt av konsesjonær og godkjent av systemansvarlig senest 4 uker 

før spenningssetting. Dette gjelder både nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg som medfører at 

anleggsdata endres. Med spenningssetting menes tidspunktet anlegget for første gang blir tilkoblet spenning 

mot kraftsystemet. 

I forrige versjon var fristen for innmelding satt til 4 uker før spenningssetting. Dette har nå blitt endret til 

«Endringer i anleggsdata skal være innmeldt av konsesjonær og godkjent av systemansvarlig 4 uker før 

spenningssetting». Dette vil i realiteten tilsi at anleggsdata må meldes inn minimum 8 uker før 

speningssetting. Altså en betydelig skjerping i forhold til dagens praksis. 

Vi har ofte kort ledetid fra et anlegg er bygget og til det skal settes i drift. Hvis vi eksempelvis skal bytte ut et 

kabelanlegg med et nytt så kan ikke vi vente i 8 uker fra det er ferdig bygget og til det settes på drift. Endelig 

innmåling av siste delstrekk i kabelanlegget gjøres rett før det fylles igjen. Så hvis vi skal melde inn eksakt 

posisjon på kabelanlegget til fosweb 8 uker før spenningssetting så vil denne regelen i praksis forsinke vår 

driftssettelse. Da må vi heller se på en løsning der vi melder inn anlegget basert på vår planlagte kabeltrase 

og heller korrigere traseen i etterkant. 

For helt nye koblingsanlegg vil det vel stort sett være slik at kontrollanlegget skal bygges ferdig og testes inn 

mot driftssettelse slik at 7 ukers frist før spenningssetting vil kunne gå. 8 uker er kanskje ikke så mye i 

Statnetts anlegg, men for Elvia så har vi ofte mindre ledetider fra anlegget er ferdig bygget og til vi kan ha 

det på drift og derfor kan det nye kravet bety forsinkelser av driftssettelsestidspunkt, bare på grunn av 

innmelding av anleggsdata til Systemansvarlige. 
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Det nye og strengere kravet vil i mange tilfeller være vanskelig å kunne oppfylle og forsinkelser av 

driftsettelsestidspunkt kan bli realitet. Det nye og strengere kravet bør vurderes på nytt, og fortrinnsvis bør 

det gamle kravet om innmelding 4 uker før beholdes. 

Med vennlig hilsen 

Anne Sagstuen Nysather 

Direktør for Nettstrategi  

Kjersti Vøllestad 
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