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Høringssvar  18/01329  fra Norsk Olje og Gass; Forslag til retningslinjer for

utøvelse av systemansvaret

Norske olje og gass viser til høringsdokument fra november  2018  fra  Statnett.  Vi har
gjennomgått forslag til retningslinjer fra systemansvarlig og har i det følgende kommentarer til

et utvalg av de paragrafene systemansvarlig skal implementere. Vi viser også til våre

kommentarer ifm bransjemøte om utvikling av retningslinjer for FOS, samt kommentarer

oversendt Statnett  05.10.2018.

S 6 om fastsettelse av handelskapasitet

Systemansvarlig vurderer det slik at nye retningslinjer ikke vil innebære vesentlig endring i

forhold til gjeldende praksis. Norsk olje og gass sine medlemmer er særlig opptatt av

strømnettets forsyningssikkerhet og forsyningskvalitet og det er svært viktig at disse

forholdene blir vektlagt i fastsettelsen av handelskapasiteten. Dette er spesielt aktuelt i de

løpende vurderinger som systemansvarlig gjør i forkant av beslutninger om N-O drift,

nettsplitting eller andre tiltak som vil svekke nettet.

Petroleumssektoren har også mulighet, flere steder i nettet, til selv å støtte systemansvarliges

drift av nettet gjennom f.eks. å regulere utveksling av reaktiv effekt i utvalgte punkt.

5 14a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse

Ved rapportering og anleggsdata i Fosweb vil det, slik Statnett beskriver, ikke være praktisk

mulig å legge inn alle data før etter testing og idriftsettelse. Flere av petroleumsanleggene har

installert egne kompenseringsenheter som det erfaringsmessig tar noe tid  å  konfigurere. Fire

uker i denne sammenheng bør derfor ikke være en absolutt frist. Vi forutsetter at

rapporteringsplikten av anleggsdata kun vil gjelde innenfor energilovens anvendelsesområde.

§  21 systemvern

Endringen i fos  §  21 systemvern og de tilhørende retningslinjene på høring, pålegger store
industribedrifter, petroleumssektoren inkludert, å bidra til å sikre driften av kraftsystemet
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(noe som kommer alle brukere til gode). Samtidig som industrien kun i begrenset grad bli

kompensert for den ulempen dette medfører.

Petroleumssektoren er opptatt av flere aspekter ved regulering og utøvelsen av

systemansvaret. Forskriften og retningslinjene legger opp til at systemansvarlig skal stilles

økonomisk til ansvar ved korrekt utløsning av systemvern og innenfor den første timen. Ved

feilutløsing og for avbrudd utover en time vil det være KILE som legges til grunn, uten at KILE-

satsene er representative for de reelle avbruddskostnadene.

Kostnader ved feilutløsning av systemvern grunnet teknisk feil eller menneskelig svikt vil ikke

bli belastet systemansvarlig. Norsk olje og gass mener at systemansvarlig må særlig følge opp

planer og gjennomføring av vedlikehold av systemvern og dokumentere dette. Systemkritiske

vedtak vedrørende systemvern må rapporteres til berørte parter og kunden gis anledning til å

uttale seg. Vi ber om at systemansvarlig, gjennom sine retningslinjer vier dette særlig

oppmerksomhet da de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved utilsiktede avbrudd er store.

Systemansvarlig legger til grunn at det kun er aktørenes direkte kostnader som skal dekkes ved

korrekt utløsing av systemvern som prinsipp, og at f.eks. inntektstap ikke skal kompenseres.

Systemansvarlig skriver videre «Ved fastsettelse av betalingen vil systemansvarlig legge til grunn

berørte sluttbrukeres avbruddskostnaderjf kapittel 9 i forskrift  11  .mars  1  999 nr. 302 om

økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.»

Det er uklart for oss hva systemansvarlig her mener og vi ber derfor systemansvarlig er tydelig
på hvordan betalingen fastsettes. Vi er også opptatt av at riktige KILE-satser legges til grunn for

de valgene systemansvarlige skal gjøre i kritiske situasjoner. Systemansvarlig må i størst mulig

utstrekning legge de faktiske samfunnsøkonomiske tapene ved avbrudd til grunn for sine

prioriteringer. Realistiske KlLE-satser, er slik vi ser det, selve grunnlaget for riktige
prioriteringer.

 
Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon  _
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