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HØRING - RETNINGSLINJER FOR SYSTEMANSVARET 2019 

Glitre Energi Nett viser til deres brev av 01.11.18.  Først og fremst stiller vi oss bak høringsuttalelser gitt av 
Energi Norge i denne saken. I tillegg har vi følgende kommentarer: 
 
Generelt mener vi at praktiseringsdokumentet bør gjennomgås på nytt for å avklare ansvarsområdene 
mellom systemansvarlig og øvrige konsesjonærer i større grad. Sett fra vår side bidrar den enkelte 
konsesjonær til effektiv drift av kraftsystemet i langt større grad enn det som fremkommer i omtalt 
dokument. Spesielt gjelder dette for regionalt distribusjonsnett. Dette kan bero på misforståelser som kan 
være nyttig å få avklart.   
 
§5 Flaskehalser og budområder 
I første linje mener vi det bør fremkomme i større grad behov for å samarbeide med øvrige konsesjonærer. 
Det vil si at setningen bør endres til «Systemansvarlig skal i samarbeid med berørte konsesjonærer håndtere 
alle flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet.» 
 
Dette gjelder spesielt lokale flaskehalser som medfører endring av koblingsbilder. Dette vil pålegge 
Systemansvarlig til i større grad å tenke samarbeid. 
 
§14a Rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse 
Første setning bør endres til: «Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet 
plikter å rapportere anleggsdata til systemansvarlig gitt av parameterlister vedtatt av NVE». 
Bakgrunnen for dette er historisk ønske om stadig endring av anleggsdata som skal registreres. I tillegg 
mener vi at følgende setning bør endres til: 
«Systemansvarlig skal i samarbeid med bransjen sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv 
rapportering i henhold til denne bestemmelsen.» 
 
I forhold til data som skal rapporteres mener vi at stasjonskabler og øvrige strømbegrensende komponenter 
bør utgå. 
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§21 Systemvern 
Første setning bør erstattes med «Systemansvarlig kan kreve installasjon og drift av utstyr for automatiske 
inngrep i kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og 
transmisjonsnettet (systemvern). Her må konsekvensen utredes i samarbeid med berørte konsesjonærer.» 

 
Bakgrunnen her er at det er berørte konsesjonærer som kjenner de lokale forholdene og betydning og 
konsekvensene av systemvern lokalt.  
 
Skulle det være behov for ytterligere forklaring på våre innspill kan undertegnede kontaktes. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Glitre Energi Nett AS  
 
 

Trond Eriksen  
Avdelingsleder . 

 
 
 

 

  Brevet sendes ut uten signatur. Brevet er godkjent etter interne rutiner. 
 


