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Forord 
 

Dette dokumentet er utarbeidet for å oppfylle forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 28a om 

retningslinjer. Omfanget av bestemmelser, som skal omfattes av retningslinjer, vil gradvis bli utvidet 

etter hvert som nye bestemmelser i systemansvarsforskriften blir omfattet av krav om retningslinjer. 

Retningslinjene vil også bli utvidet og oppdatert for å legge til rette for fremtidige relevante EØS-

rettslige forpliktelser når disse blir gjeldende i norsk rett.  

 

Det er Statnett som systemansvarlig som utarbeider retningslinjene. I dette dokumentet sender 

systemansvarlig retningslinjer for § 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21 til NVE for godkjenning. Forslag til 

retningslinjer er hørt med bransjen i perioden 1.11.2018 – 1.2.2019.  Bransjens innspill og 

systemansvarliges kommentarer til disse fremkommer i dokumentet.  

 

Det er retningslinjene i kapittel 3.3 med tilhørende vedlegg i kapittel 3.4 som sendes over til NVE for 

godkjenning. 
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1 Om høringen  

Forslag til retningslinjer for fos § 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21 ble sendt på høring 1.11.2018 med 

høringsfrist 1.2.2019. Systemansvarlig mottok tilbakemelding fra følgende 9 instanser: 

 

• Bane NOR SF 

• Glitre Energi Nett AS 

• Hydro Energi AS 

• SFE Produksjon AS 

• Lyse Produksjon AS 

• Energi Norge 

• Statkraft Energi AS 

• Agder Energi AS 

• Norsk Olje og Gass 

 

De enkelte høringsinnspillene er kommentert i kapittel 2, og systemansvarliges endelige forslag til 

retningslinjer for de aktuelle bestemmelsene ligger i kapittel 3. Det er gjennomført flere endringer etter 

innkomne innspill. Disse er kommentert i gjennomgangen. Språklige rettelser og korreksjon av 

skrivefeil i forslaget er gjort men ikke kommentert ettersom disse ikke ansees å ha betydning for 

innholdet. 

 

Systemansvarlig har i tillegg til høringsrunden med bransjen hatt dialog med NVE i løpet av 

høringsprosessen, og har gjort endringer som følge av dette. Den ene endringen gjaldt 

systemansvarliges forslag til retningslinjer for § 5 første ledd, hvor systemansvarlig sendte ut en 

oppdatering av høringsunderlaget for retningslinjer 4.1.2019. Den andre endringen gjaldt 

systemansvarliges forslag til retningslinjer for fos § 6, hvor det gjøres endringer i det endelige forslaget 

som sendes ut. Begge endringene kommenteres i dette dokumentet.  
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2 Merknader til forslaget om retningslinjer 
Systemansvarlig har mottatt flere kommentarer som viser til fremtidig europeisk regelverk og 

rollefordeling TSO/DSO. Systemansvarlig vil vise til at NVE i sitt høringsdokument for endringer i 

forskriften1 (2017) skriver formålet med endringen av fos var å legge til rette for fremtidige EØS-

forpliktelser. Videre skrev NVE at mye av EØS-regelverket vil komme i form av forordninger som i sin 

helhet tas inn i norske forskrifter, og at det ikke er nødvendig å inkorporer dette regelverket i 

systemansvarsforskriften. Retningslinjene til systemansvarlig reflekterer dette, og forholder seg til 

dagens regelverk og dagens ansvarfordeling. I de følgende kapitlene svarer vi kort på kommentarer 

knyttet til implementering av krav fra europeisk regelverk og fremtidig ansvarsdeling. 

 

2.1 Generelle kommentarer  

Høringsinstansenes innspill 

Glitre Energi Nett mener at praktiseringsdokumentet bør gjennomgås på nytt for å avklare 

ansvarsområde mellom systemansvarlig og øvrige konsesjonærer i større grad. Glitre Energi Nett 

mener at den enkelte konsesjonær bidrar til effektiv drift av kraftsystemet i langt større grad enn det 

som fremkommer i omtalt dokument, spesielt for regionalt distribusjonsnett. Glitre Energi Nett påpeker 

at dette kan bero på misforståelser som kan være nyttig å få avklart. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlige antar at Glitre Energi Nett med 'praktiseringsdokumentet' mener de foreslåtte 

retningslinjene. Praktiseringsbeskrivelser som går under termen 'praktiseringsdokument' skal på sikt 

erstattes av retningslinjer, men oppdateringen er avhengig av hvilke paragrafer NVE underlegger 

bestemmelsen om retningslinjer og når disse endringene gjøres i forskriften. For alle retningslinjer vil 

det være offisiell høringsrunde, og retningslinjene skal godkjennes av NVE. Systemansvarlig har lagt 

opp til en åpen og inkluderende prosess og har invitert til forberedende møte med aktørene før 

retningslinjene ble sendt på høring. Systemansvarlig har vurdert de forslagene som gjennom 

høringsrunden er kommet inn, og besvarer alle innspill i dette kapittelet. For noen områder er det gjort 

endringer i den versjonen av retningslinjer som sendes over til NVE for godkjenning. Uten å vite 

spesifikt hvilke misforståelser Glitre Energi nett viser til er det ikke mulig for systemansvarlig å 

gjennomføre endringer. Dersom kommentaren gjelder TSO/DSO-diskusjonene viser systemansvarlig 

til at retningslinjene forholder seg til gjeldende forskrift og ansvarsforhold, og viser til NVE for 

eventuelle fremtidige endringer i forskriften. For de paragrafer som enda ikke er omfattet av 

retningslinjer, viser systemansvarlig til kommende NVE prosesser for ytterligere revisjon av forskrift 

om systemansvaret.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Agder Energi viser generelt til fos § 4 d som angir at systemansvarlig i størst mulig utstrekning skal 

gjøre bruk av virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper. Agder Energi mener at det på 

det fleste områdene er etablert en god praksis med markedsmessige løsninger, men at det fortsatt er 

unntak Agder Energi ønsker dette første utkastet til retningslinjer hadde benyttet anledningen til å 

forbedre og videreutvikle egen praksis. Agder Energi peker på at dette i hovedsak er knyttet til bruk av 

systemkritisk vedtak, men også mulige forbedringer til de enkelte bestemmelsene. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig synes det er positivt at Agder Energi oppfatter at det er etablert en god praksis på de 

fleste områder. For de konkrete forbedringsforslag er disse kommentert under de aktuelle 

bestemmelsene. 

 

 

 

                                                      
1 Forslag til endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, høringsdokument juni 2017 
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Høringsinstansenes innspill 

Agder Energi peker på at Statnett konsekvent bruker regionalnett i tråd med ordlyden i dagens 

forskrift. Selv om det er kort tid siden forskriften ble oppdatert har forberedelsen til innføring av de 

europeiske regelverkene medført at bransjen nå benytter begrepet regionalt distribusjonsnett og 

oppfordrer derfor også Statnett til å gjøre det i sine retningslinjer. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig forholder seg til den ordlyden som benyttes i lov og forskrift, og har konsekvent valgt 

å benytte samme terminologi i retningslinjene. Systemansvarlig mener dette er lovmessig korrekt, og 

mener det ville kunne lede til misforståelser i forhold til lov og forskriftsfortolkning dersom 

begrepsbruken ikke samsvarer mellom lov, forskriftstekst og retningslinjer. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Statkraft viser til at de har støttet NVEs forslag om at retningslinjer skulle utarbeides og forankres 

basert på en høring blant aktørene og godkjennes av NVE. Statkraft skriver at det overordnede målet 

med reguleringen av systemansvaret er å legge til rette for et samfunnsmessig rasjonelt kraftsystem 

med sikker drift og effektiv ressursutnyttelse. Videre skriver Statkraft at måloppnåelse fordrer at 

reguleringen gjennom fos og systemansvarliges utøvelse er basert på helhetlige vurderinger av 

samfunnsøkonomiske kostnader og virkninger, samt at systemansvaret utøves på en transparent 

måte. Dette både for at regulator skal kunne føre kontroll med systemansvarlig og for å bidra til større 

forutberegnelighet for aktørene bl.a. gjennom innsyn i begrunnelsene for systemansvarliges 

beslutninger. Avslutningsvis gir Statkraft ros for at aktørene har blitt involvert i forbindelse med 

utarbeidelse av retningslinjene, og at de ønsker endringer i deler av retningslinjene og håper på 

forbedringer. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig tar til etterretning at Statkraft er fornøyd med involveringen i forbindelse med 

utøvelsen av systemansvaret. Systemansvarlig har gjennom retningslinjene søkt å best mulig beskrive 

utøvelsen av systemansvaret for de enkelte bestemmelsene, samt tydeliggjøre hva systemansvarlig 

normalt legger til grunn for virkemiddelbruk. Videre viser systemansvarlig til den nye bestemmelsen i 

fos, § 28a, som gir systemansvarlig føringer for retningslinjene. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge kommenterer at de har søkt å vurdere hvor godt retningslinjene ivaretar hensyn som 

helhetlige vurderinger av samfunnsøkonomiske kostnader og virkninger, uavhengig av hvem som blir 

direkte berørt av disse, samt transparens i utøvelsen av systemansvaret er nødvendig både for at 

regulator skal kunne føre kontroll med systemansvarlig, og for å bidra til større forutberegnelighet for 

aktørene bl.a. gjennom innsyn i begrunnelsene for systemansvarliges beslutninger. Energi Norge 

angir at hovedbudskapene i deres høringsuttalelse er: 

- Retningslinjene bør også legges til grunn for systemkritiske vedtak og eventuelle unntak bør 

- begrunnes. 

- Norsk regulering for systemansvaret må videreutvikles raskere med EU-regelverk på området 

som førende. 

- Det er særlig viktig at retningslinjene fremmer samfunnsøkonomisk atferd på områder hvor 

Statnetts bedriftsøkonomiske insentiver avviker fra hva som er samfunnsøkonomisk effektivt. 

- Forslag til retningslinjer for produksjonstilpasning bør i større grad baseres på 

samfunnsøkonomisk effektivitet fremfor sjablonmessige størrelser, og beskrive samarbeidet 

med DSO-er ved håndtering av flaskehalser og etablering av systemvern i regionalt og lokalt 

distribusjonsnett. 

 

Systemansvarliges merknad 

Vi viser til Energi Norges kommentar om at retningslinjene bør legges til grunn for systemkritiske 

vedtak og at eventuelle unntak bør begrunnes. Systemansvarliges viser til fos § 28a og at 
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retningslinjene skal legges til grunn for både normale enkeltvedtak og de systemkritiske vedtakene. 

Ved eventuelle avvik fra retningslinjer for systemkritiske vedtak er systemansvarlig, gjennom § 28a 

fjerde ledd, pålagt å i etterkant gi en skriftlig begrunnelse til NVE og de berørte aktørene. Rammene 

for dette er gitt gjennom forskriftsteksten, og systemansvarlig forholder seg til dette. Energi Norge 

påpeker at norsk regulering må videreutvikles raskere med EU-regelverk på området som førende. 

Systemansvarlig må forholde seg til de til enhver tid gjeldene bestemmelser gitt av lov og forskrift. 

Eldirektiv 3 og tilhørende forordninger er fortsatt ikke implementert i norsk lov. Systemansvarlig søker 

å ta inn retningslinjer som ivaretar de kommende forordninger i den grad dagens hjemmelsgrunnlag 

åpner for dette. Systemansvarlig har gjennom forslaget til retningslinjer søkt å tydeliggjøre de 

prinsipper som legges til grunn for vår utøvelse av systemansvaret, og synliggjøre forhold som 

samfunnsøkonomiske betraktninger og forsyningssikkerhet. Systemansvarlig legger til grunn formålet 

med fos, å legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i 

kraftsystemet. Iht. fos § 1 er formålet med forskriften å sikre at systemansvaret utøves på en 

samfunnsmessig rasjonell måte. 

 

Vi er enige i Energi Norges påpekning, at retningslinjene bør fremme samfunnsøkonomisk atferd på 

områder hvor Statnetts bedriftsøkonomiske insentiver eventuelt avviker fra hva som er 

samfunnsøkonomisk effektivt. Mistanke om ikke-nøytral opptreden og diskriminerende atferd vil alltid 

ligge latent i selskaper som utøver myndighetsfunksjoner og i tillegg har bedriftsøkonomiske 

interesser. De aller fleste av Energi Norges medlemmer vil møte denne utfordringen dersom 

myndighetsfunksjoner i fremtiden delegeres til vertikalintegrerte selskaper med monopol- og 

konkurranseutsatt virksomhet, ref. Reiten-utvalgets konklusjoner. Statnetts vedtekter slår fast 

foretakets ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling. Videre har systemansvarlig 

prioritert åpenhet, transparens og viktigheten av en tett og god dialog med aktørene i vår utøvelse av 

systemansvaret. Systemansvaret er underlagt NVEs tilsynsvirksomhet i tillegg til den indirekte 

tilsynsvirksomheten som utøves av aktører og bransjeorganisasjoner. Videre er vi pålagt å utvikle 

markedsbaserte løsninger der dette ansees som effektivt og rasjonelt, ref. fos § 4 om prinsippene for 

utøvelsen av systemansvaret. Systemansvarlig mener at vi gjennom beskrevet praksis i 

retningslinjene legger dette til grunn. Videre viser vi til rammene for retningslinjene, at de skal høres 

med bransjen og godkjennes av NVE. Gjennom innkomne innspill fra bransjehøringen har 

systemansvarlig kommentert sitt syn på de innkomne innspillene, og dette legges ved som underlag 

sammen med oppdaterte retningslinjer. Basert på dette underlaget er det opp til NVE å godkjenne 

retningslinjene eller eventuelt kreve endringer. Når det gjelder kommentaren ang. 

produksjonstilpasning svarer systemansvarlig på dette i kapittelet knyttet til fos § 8b. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge viser til fos § 28 fjerde ledd, og kommenterer at kriteriet for å fravike retningslinjene ikke 

gjelder systemkritiske vedtak som sådan, men bare dersom en kritisk driftssituasjon har oppstått eller 

skal forhindres og dette fordrer akutt inngripen fra systemansvarlig.  Energi Norge kommenterer at 

slike situasjoner oppstår bare svært unntaksvis, og viser videre til at de mener at det ikke er adgang til 

å fravike retningslinjene til fos § 6, siden NVE har kommet til at fastsettelse av handelskapasitet ikke 

er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Energi Norge mener at bør unntaksbestemmelsen 

bør tolkes snevert og brukes i minst mulig grad av hensyn til blant annet målet om samfunnsmessig 

rasjonalitet og hensynet til transparens. Energi Norge mener at hovedregelen bør være å legge til 

grunn praksis beskrevet i godkjente retningslinjer, også for systemkritiske vedtak.  

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig er enig i at hovedregelen for de vedtak systemansvarlig fatter bør være å legge til 

grunn praksis beskrevet i godkjente retningslinjer. Rammene er også tydelig beskrevet både i 

forskriftens § 28a og i NVEs dokumenter knyttet til innføringen av bestemmelsen om retningslinjer. 

 

Systemansvarlig viser til NVEs kommentar i oppsummering av høringen ifm. endringen i forskriften 

hvor NVE skriver "Siden beslutningene om handelsgrenser ikke er enkeltvedtak, har aktørene ikke 
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formell klagerett etter forvaltningsloven. NVE oppfordrer aktører som har synspunkter på fastsettelsen 

av handelskapasitet om å fremme disse i forbindelse med høringen av utkast til retningslinjer." Når det 

gjelder retningslinjene og brudd på disse beskriver NVE i sitt høringsutkast for endringer i forskriften at 

"…som et ledd i NVE sin tilsynsfunksjon overfor systemansvarlig vil NVE kunne behandle klager på 

brudd på retningslinjene. Klager har ikke en rett til å få behandlet klage på vedtaket, men ved alvorlige 

eller gjentatte brudd på retningslinjene er det naturlig at NVE gjennomfører tilsyn med 

systemansvarlig. Dersom det avdekkes avvik i praktiseringen kan NVE enten pålegge retting og 

eventuelt overtredelsesgebyr, eller gi pålegg om at systemansvarlig må endre retningslinjene." 

Systemansvarlig tolker dette dithen at de enkelte beslutninger iht. § 6 ikke kan påklages, men at for 

øvrig gjelder de samme rammene for brudd/avvik fra retningslinjer som for øvrige bestemmelser. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge viser generelt til EU-regelverk i form av 3.energimarkedspakke, og merker seg at 

Statnett under § 5 bl.a. knytter retningslinjer opp mot metodikk beskrevet i artikkel 32-33 i CACM, 

mens det for § 14a bare vises til at "nye EU-regelverk vil kunne føre til endringer i rapporteringsplikt, 

som vil gi behov for fremtidige endringer av disse retningslinjene". Energi Norge kommenterer at de er 

enig i at nye EU-regelverk vil gi behov for endringer i både forskrifter og retningslinjer, og kommenterer 

at de er opptatt av at innføring av EU-regelverk ikke skjer på ad-hoc basis av enkeltaktører, men at de 

overordnede prinsippene i EU-regelverket må legge rammene for endringer i fos og tilhørende 

retningslinjer. Energi Norge kommenterer også behov for en prosess hvor alle sentrale interessenter 

er involvert og at roller/ansvar beskrevet i EU-regelverket er et bakteppe. Videre kommenterer Energi 

Norge at de generelt oppfatter at det er et konstruktivt samarbeid med Statnett om rammene for 

fremtidig systemdrift, men at EU-regelverket ikke opererer med begrep som "systemansvarlig", men 

med mer likeverdige systemoperatører for hver sine områder. Energi Norge kommenterer at de 

imøteser økt aktivitet fra Statnett og norske myndigheter til å tilpasse seg EU-regelverket også på 

dette området, og mener at økende omfang av drivkrefter i distribusjonsnettet som f.eks. elektrifisering 

av transportsektoren og ny produksjonskapasitet forsterker behovet for å gi DSOer en mer aktiv rolle i 

eget nettområde. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Retningslinjene er knyttet opp til den enhver tid gjeldende forskriftsteksten for de enkelte 

bestemmelsene og med tilhørende ansvarsfordeling, og skal beskrive systemansvarliges utøvelse av 

systemansvaret for de aktuelle bestemmelsene. Da tredje energimarkedspakke ikke er vedtatt i Norge, 

forholder generelt ikke retningslinjene seg til krav i tilhørende EU-regelverk. Det er likevel noen 

unntak, som Energi Norge påpeker for eksempelvis fos § 5. Dette er knyttet til at vi på flere områder 

samarbeider med andre nordiske eller europeiske TSOer som er underlagt krav gjennom tredje 

energimarkedspakke, og derfor velger å tilpasse retningslinjene til dette. Dette er forutsatt at 

tilpasningene er innenfor systemansvarliges hjemler.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge kommenterer de generelle krav til retningslinjene som Energi Norge mener 

retningslinjene bør oppfylle, og viser særlig til områder hvor systemansvarlig har stort handlingsrom og 

hvor de mener Statnett kan ha bedriftsøkonomiske insentiver til å agere på en måte som ikke er 

samfunnsøkonomisk begrunnet. De generelle kravene Energi Norge lister opp er:  

- Retningslinjene må beskrive metode for vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger, helst 

basert på kvantitative størrelser. 

- Dersom det for enkelte virkemidler gjennomføres en avveining av samfunnsmessig rasjonalitet 

basert på i hovedsak ikke-kvantitative faktorer, eller slik avveining ikke gjøres bør årsaken til 

dette beskrives. Virkning på forsyningssikkerhet bør beskrives. 

- Retningslinjene bør beskrive hvordan aktørene vil bli involvert, f.eks. knyttet til prosess for 

endring av budområder. 

- All dokumentasjon bør være tilgjengelig, eventuelt på forespørsel. Dette gjelder både 

informasjon om metoden og dokumentasjon av utøvelsen av denne 
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- Eventuelle årsak til bruk av systemkritisk vedtak bør oppgis i hvert enkelt tilfelle og begrunnes. 

Hvis bruk av retningslinjer fravikes på grunn av systemkritisk vedtak bør dette begrunnes i 

hvert enkelt tilfelle. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Forskriften setter rammene for systemansvarliges virkemidler og hjemler. Retningslinjene beskriver 

systemansvarliges praktisering av utøvelsen av systemansvaret innenfor hver bestemmelse. 

Systemansvarlig har hatt som mål å beskrive samfunnsøkonomiske virkninger, og søkt i størst mulig 

grad å beskrive bakgrunnen for de valgte metoder og hvordan aktørene involveres. For øvrig viser 

systemansvarlig til innspillene og kommentarene som gjelder enkeltbestemmelsene, hvor dette 

besvares nærmere. 

 

Til Energi Norges kommentar om årsak til bruk av systemkritiske vedtak og begrunnelse for både hvert 

enkelt systemkritisk vedtak og eventuelle fravik viser systemansvarlig til forskriftsteksten og NVE. 

Forskriften angir, gjennom opplistingen i fos § 28 tredje ledd, hvilke bestemmelser, ledd eller deler av 

ledd som anses som systemkritisk. Endringen i fos § 28, som innføres fra 1.7.2019, justerer dette slik 

at bestemmelsene som listes opp i § 28 tredje ledd er systemkritiske dersom det er mindre enn tre 

måneder fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til vedtaket må iverksettes. Dette 

setter, sammen med øvrige føringer i fos §§ 28 og 28a, rammene for systemansvarliges bruk av 

enkeltvedtak. Energi Norge viser til at systemansvarlig bør begrunne dersom retningslinjer fravikes på 

grunn av systemkritisk vedtak. For dette viser systemansvarlig til ordlyden i § 28a fjerde ledd som 

fastsetter at systemansvarlig er pålagt å begrunne avvik fra retningslinjene til NVE og berørte aktører 

skriftlig i etterkant, dette er med andre ord håndtert gjennom dagens forskriftstekst. 

 

 

2.2 Kommentarer til retningslinjene fos § 5  

Kun de leddene som er kommentert av høringsinstanser er tatt med i dette kapittelet. 

2.2.1 Generelle kommentarer til fos § 5 

Høringsinstansenes innspill 

Glitre Energi Nett mener at behov for å samarbeide med øvrige konsesjonærer i større grad bør 

fremkomme, det vil si at setningen bør endres til «Systemansvarlig skal i samarbeid med berørte 

konsesjonærer håndtere alle flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet.» Glitre Energi Nett mener 

dette spesielt gjelder lokale flaskehalser som medfører endring av koblingsbilder, og at dette vil 

pålegge systemansvarlig til i større grad å tenke samarbeid. 

 

Systemansvarliges merknad 

Det er uklart om Glitre Energi sikter til endringer i retningslinjene eller til selve forskriftsteksten i sitt 

høringsinnspill for retningslinjer til fos § 5. Systemansvarlig har ikke anledning til å vurdere endringer i 

selve forskriftsteksten, da dette er NVEs ansvarsområde. Det er iht. forskriften systemansvarlig som 

har ansvar for å håndtere flaskehalser, og vi benytter som beskrevet i retningslinjene en rekke 

virkemidler for dette. Systemansvarlig mener at dialog og samarbeid er viktig for å oppnå en 

hensiktsmessig virkemiddelbruk, og tilstreber dette i vår praktisering. Systemansvarlig viser også til fos 

§§ 23 og 24 hvor det er hjemlet plikter for både konsesjonærer og systemansvarlig om å informere 

hverandre om nødvendige forhold.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge kommenterer at retningslinjer om flaskehalser og budområder bl.a. bør beskrive en 

metode for hvordan samfunnsøkonomiske kostnader minimeres gjennom håndtering av flaskehalser i 

driftsfasen. Videre mener Energi Norge at det bør det beskrives en metode for periodisk revisjon av 

budområder som omfatter transparens rundt strukturelle flaskehalser, involvering av aktører og 

samfunnsøkonomisk effektivitet. Energi Norge kommenterer at de mener transparens rundt metodikk 
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for fastsettelse av budområder er særlig viktig fordi Statnett som selskap ikke er nøytral mht. bruk av 

virkemidler til å håndtere flaskehalser, men har bedriftsøkonomisk insentiv til å velge budområder 

fremfor nettinvesteringer fordi budområder ikke medfører kostnader for Statnett (Oslo Economics 

2016). 

 

Systemansvarliges merknad 

Iht. CACM skal det gjøres periodiske revisjoner av budområdene. Dette har vi ikke tatt inn i 

retningslinjene i denne omgang, men vi vurderer i samråd med de andre nordiske TSOene en 

innføring av periodiske revisjoner. Når dette blir aktuelt vil vi oppdatere retningslinjene. 

 

Systemansvarlig er enig i at transparens rundt metodikk for fastsettelse av budområder er viktig. Vi har 

i retningslinjene beskrevet hvilke elementer som vurderes i forbindelse med mulige endringer av 

budområder. I tillegg har vi gjort en tilpasning i foreslåtte retningslinjer, som tydeliggjør at rammene for 

bruk av systemkritisk vedtak er mer avgrenset enn det som kom fram i det første utkastet. Dette er 

beskrevet nærmere under annet ledd. Med dette underlaget mener vi at det legges opp til en så 

transparent prosess som mulig. Utarbeidelse av retningslinjer er ment som et verktøy for å øke 

transparensen knyttet til systemansvarliges beslutninger. Retningslinjene søker å skrive så omfattende 

som mulig hvilke prinsipper systemansvarlig legger til grunn, slik at informasjon er tilgjengelig for alle 

og bidrar til å sikre både transparens og likebehandling. Samtidig vil endringer gjort i § 28 og fjerde 

ledd i § 28a bidra til at bruken av systemkritiske vedtak får nye rammer. I oppdatert § 28, som trer i 

kraft 1. juni 2019, legges det opp til at vedtak ansees som systemkritiske bare dersom det er mindre 

enn 3 måneder fra saksbehandling begynner til vedtaket må iverksettes. I tillegg pålegger § 28a fjerde 

ledd at systemansvarlig i etterkant skal gi en skriftlig begrunnelse til berørte parter og NVE dersom 

retningslinjene fravikes for å forhindre eller begrense konsekvenser av anstrengte driftssituasjoner 

eller driftsforstyrrelser. Systemansvarlig vektlegger å opptre nøytralt og ikke-diskriminerende i 

vedtakene vi gjør, og opplever at NVE som tilsynsmyndighet følger dette opp. 

 

2.2.2 Første ledd 

I første avsnitt i retningslinjene til § 5 første ledd gir systemansvarlig en beskrivelse av begrepet 

flaskehals. I ettertid ser vi at denne forklaringen ikke er direkte nødvendig for at retningslinjene skal 

beskrive utøvelsen av systemansvaret tilknyttet denne bestemmelsen, bl.a. fordi begrepet allerede er 

definert i fos § 3 d). For å sikre at retningslinjene er i overensstemmelse med fos bør de to 

definisjonene ikke være motstridende. Systemansvarlig velger derfor å fjerne dette avsnittet fra det 

endelige forslaget til retningslinjer som sendes NVE for godkjenning.  

 

Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon kommenterer at de savner at § 8b tredje ledd, hvor Statnett kan endre 

effektregulering hos store forbrukere og over likestrømsforbindelser, er nevnt i listen over virkemidler i 

avsnitt 3.1.1.1 Bakgrunn og begrunnelse til første ledd. I tillegg mener SFE produksjon at det kan 

være hensiktsmessig å presisere at Statnett også har anledning til å investere i nye nettkomponenter 

for håndtering av langsiktige flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet.  

 

SFE Produksjon kommenterer, til Pkt. 3.1.1.4 Administrative og økonomiske konsekvenser, at hvilket 

virkemiddel systemansvarlig velger å benytte for å håndtere flaskehalser i regional- og 

transmisjonsnettet i stor grad vil være bestemmende for om det er systemansvarlig selv eller andre 

aktører (produsenter/DSO'er) som må bære kostnadene. SFE Produksjon mener systemansvarlig bør 

foreta en vurdering i hvilken grad berørte aktører bør kompenseres for de økonomiske virkningene 

enkeltvedtak kan medføre. 
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Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig oppfatter ikke at § 8b tredje ledd gir hjemmel til å regulere/endre effektregulering hos 

sluttbrukere i driftstimen som et virkemiddel for flaskehalshåndtering på lik linje med de andre 

virkemidlene beskrevet i retningslinjene til § 5 første ledd. Når det gjelder likestrømsforbindelser kan 

systemansvarlig gjennom den nordiske systemdriftsavtalen inngå avtale om effektkrafthandel med 

andre land for å avhjelpe flaskehalser. Dette er i realiteten systemreguleringer i et annet land, og 

anses derfor som dekket av beskrivelsen i retningslinjene.  

 

Nettinvesteringer er noe både Statnett og andre anleggseiere kan gjøre og gjør allerede i dag. Et 

alternativ til flaskehalshåndtering er nettutbygging, og kostnadene må veies opp mot hverandre og 

den mest samfunnsøkonomiske løsningen velges. De regionale KSU-ansvarlige skal i sine KSUer 

identifisere og beskrive regionale driftsutfordringer. Systemansvarlig bidrar med sin kunnskap inn i 

dette arbeidet. Dette er et viktig underlag for å identifisere investeringsbehov i regionalnett. Statnett 

som netteier planlegger og gjennomfører investeringer i transmisjonsnett. 

 

Systemansvarlig oppfatter innspillet fra SFE Produksjon til Pkt. 3.1.1.4 Administrative og økonomiske 

konsekvenser slik at dette hovedsakelig dreier seg om systemkritiske vedtak etter § 8b andre ledd 

(produksjonstilpasning) og § 16 (koblingsbilde). Systemansvarliges vurderinger rundt 

produksjonstilpasning beskrives nærmere i systemansvarliges merknad til § 8b andre ledd i dette 

dokumentet. Det er korrekt, som SFE Produksjon påpeker, at systemansvarliges vedtak vedrørende 

koblingsbildet kan både redusere forsyningssikkerheten og være bestemmende for hvilket nettselskap 

som får konsekvensene av KILE ved et eventuelt utfall og mørklegging. Systemansvarliges 

praktisering rundt endringer i koblingsbildet er kort beskrevet i høringsdokumentet under Bakgrunn og 

begrunnelse (pkt 3.1.1.3), da det ikke utarbeides retningslinjer til § 16 i denne omgang. 

Systemansvarlig er klar over problemstillingen rundt KILE og vil vurdere behovet for å gå nærmere inn 

i problemstillingen med aktørene og myndighetene. NVE har på sin side i forarbeidene til fos vært 

tydelig på at det ikke forutsettes en slik kompensasjonsløsning, ref. relevant forarbeide. 

 

Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon kommenterer, til retningslinjens tekst at «Systemansvarlig håndterer ikke flaskehalser 

i distribusjonsnettet», at de i prinsippet er enig i at dette er et ansvar som påhviler DSO’ene, men 

frykter i en overgangsfase til DSO-rollen er definert og myndighet overført til DSO'ene at DSO'ene 

overtar et ansvar de ikke har mulighet til å håndtere siden vedtakskompetansen for de fleste aktuelle 

virkemidlene er begrenset til systemansvarlig. SFE Produksjon mener derfor DSO-rollen må defineres 

med tilhørende ansvar og vedtakskompetanse snarest, mens formuleringen ovenfor fjernes eller 

mykes opp frem til dette er på plass. 

 

Agder Energi mener at oppdateringen gjort i retningslinjer til annet ledd 4.januar 2019 er en bedre 

beskrivelse av dagens praksis enn første tekst, som kategorisk slo fast at "Systemansvarlig håndterer 

ikke flaskehalser i distribusjonsnett". Samtidig påpeker Agder Energi at dagens forskriftstekst kun 

opererer med ett systemansvar, og Agder Energi imøteser en fremtidig avklaring av DSO-rollen slik at 

praksis og ansvar på dette området kan tydeliggjøres og forbedres. 

 

Statkraft viser til at iht. ordlyden i fos skal systemansvarlig håndtere alle flaskehalser i regional— og 

transmisjonsnettet. Statkraft viser til deres innspill til NVEs høring til endring av fos 27.9.2017 og deres 

erfaringer med at systemansvarlig ikke håndterte alle flaskehalser i regionalnettet. Videre viser 

Statkraft til endring i høringsdokument mottatt 04.01.2019 der første ledd i forslag til retningslinjer ble 

foreslått endret til: "Systemansvarlig håndterer flaskehalser på transformatorer mellom 

distribusjonsnett og regionalnett/transmisjonsnett forutsatt at det finnes tilgjengelige regulerkraftbud i 

distribusjonsnett som kan avlaste flaskehalsen, og systemansvarlig er varslet om flaskehalsen på 

forhånd". Statkraft påpeker at den foreslåtte teksten innebærer begrensninger og forbehold knyttet til 

hvem som er ansvarlig for å håndtere flaskehalser mellom distribusjonsnett og regional-

/transmisjonsnett. Statkraft mener det åpenbart vil kunne oppstå situasjoner hvor de foreslåtte 
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begrensningene i systemansvarliges ansvar, tilgang på relevante regulerkraftbud og forhåndsvarsel 

om flaskehalser, ikke er til stede og etterlyser hvem som da har ansvaret. Statkraft mener følgelig at 

foreslåtte retningslinjer for utøvelse av systemansvaret er utilstrekkelig og vil kunne føre til uklarheter 

og manglende håndtering av flaskehalssituasjoner. Statkraft oppfordrer Statnett som systemansvarlig 

til å avklare ansvar og håndtering av mulig flaskehalssituasjoner med berørte nett-

/områdekonsesjonærer. 

 

Energi Norge viser til sitt prosjekt om DSO-rollen hvor det blant annet ble påpekt at praksis knyttet til 

håndtering av flaskehalser i regionalnett og distribusjonsnett, ikke stemmer overens med 

forskriftsteksten. Energi Norge mener at det i en del tilfeller er avdekket at DSOer må håndtere 

flaskehalser i regionalnett eller distribusjonsnett eller systemansvarlig legger til grunn at slike 

flaskehalser ikke eksisterer. Energi Norge mener at årsaken til dette misforholdet mellom 

bestemmelser i fos og praksis antas å være at systemansvarlig har begrenset innsikt i detaljer i det 

regionale kraftsystemet. Energi Norge har som utgangspunkt at det vil være mest effektivt at DSO-er 

håndterer slike flaskehalser, og viser bl.a. til pågående pilotprosjekt om flaskehalshåndtering i 

grensesnittet mellom distribusjons- og transmisjonsnett. 

 

Systemansvarliges merknad 

I retningslinjene har systemansvarlig beskrevet hvordan vi utøver systemansvaret ut fra dagens 

hjemmelsgrunnlag, og hva vi legger til grunn for de beslutningene vi gjør. Hvilken rolle, ansvar og 

virkemidler nettselskapene vil få i fremtiden, herunder DSO-rollen det vises til, er ikke regulert i lov og 

forskrift og inngår dermed ikke i systemansvarliges ansvar iht. fos § 28a. Vi viser for øvrig til at de 

utfordringer SFE og øvrige aktører beskriver knyttet til systemansvarliges nøytralitet og insentiver vil 

forsterkes betydelig dersom koordineringsansvar og virkemidler, herunder vedtakskompetanse, skal 

overføres til vertikalintegrerte kraftselskaper. Dette er en utfordring høringspartene oppfordres til å ta i 

betraktning i et videre arbeid med incentiver og nøytralitet i tilknytning til systemansvaret.  

 

Vedrørende flaskehalser i distribusjonsnettet, ble det gjort en oppdatering av høringsnotatet 4. januar 

hvor setningen SFE gjengir ble erstattet av en som beskriver praksis ved flaskehals på transformatorer 

mellom regionalnett og distribusjonsnett. Setningen ble fjernet da den ble ansett å være unødvendig. 

Systemansvarlig har hverken ansvar for eller virkemidler til å håndtere flaskehalser i 

distribusjonsnettet. Statnett diskuterer TSO/DSO spørsmål med bransjen i Samarbeidsforum 

TSO/DSO der dette kan tas opp. Innspill til mulige endringer i regulering for en fremtidig DSO-rolle bør 

for øvrig rettes til NVE.  

 

Systemansvarlig noterer Agder Energis tilbakemelding om at endringen som ble gjort i utkastet til 

retningslinjer ble en forbedring sammenlignet med den opprinnelige teksten. Når det gjelder en 

fremtidig avklaring av roller og ansvar viser systemansvarlig til NVE.  

 

Systemansvarlig er langt på vei enig i Statkraft sitt syn om at situasjoner med overlast på 

transformatorer mellom distribusjonsnett og regional-/transmisjonsnett i sin ytterste konsekvens kan 

medføre uklare ansvarsforhold. Vi mener allikevel at foreslåtte retningslinjer ikke forårsaker disse 

problemene, men snarere søker å håndtere en krevende problemstilling gjennom å være tydelige på 

systemansvarliges forventninger, samt beskrive prinsipper for en konsekvent praktisering. 

Systemansvarlig ønsker med dette å gi lokale netteiere større forutsigbarhet og mulighet til å vurdere 

løsninger for overlast på slike transformatorer. I denne problemstillingen vil både årsaken og løsningen 

ligge i distribusjonsnettet. Systemansvarlig har ikke hjemmel til å samle inn anleggsdata for alle typer 

anlegg i distribusjonsnettet gjennom fos § 14a, og har i liten grad målinger eller scada-nettbilder i 

distribusjonsnettet. Systemansvarlig har heller ikke myndighet til å koordinere driftsstanser (§ 17) eller 

vedta koblingsbilde (§ 16) i distribusjonsnett. Både driftsstans og koblingsbilde har stor innvirkning på 

kraftflyt over tilgrensende transformatorer i regional- og sentralnettet. Systemansvarlig anser det ikke 

korrekt å gjøre systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde eller femte for å sikre virkemidler til dette formål, 
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ei heller tvangsmessig utkobling av forbruk etter § 13, uavhengig om systemansvaret juridisk muliggjør 

at slike vedtak er gjeldende i distribusjonsnettet.  

 

Når det gjelder Statkrafts oppfordring om å avklare ansvar og håndtering av mulige 

flaskehalssituasjoner med berørte konsesjonærer gjennomgår systemansvarlig for tiden alle regionale 

nettområder for å oppdatere oversikten over regionale flaskehalser. I denne forbindelse vil det bli 

foretatt en ny vurdering av hvilke tiltak som mest hensiktsmessig ivaretar en rasjonell håndtering av 

disse flaskehalsene. Aktuelle tiltak kan blant annet være bruk av systemvern, bruk av 

spesialregulering og etablering av radielle drifter. I enkelte tilfeller vil løsningen være en kombinasjon 

av flere virkemidler. Statnett vil involvere regionale netteiere i denne gjennomgangen og vil ved behov 

be om at det etableres avtaler i henhold til fos § 7 annet ledd, dersom konsesjonæren(netteier) i 

enkelte tilfeller aksepterer overskridelse av anleggsdelenes maksimale overføringsgrenser.  

 

I den grad netteiere ser utfordringer knyttet til flaskehalser i regionalnettet oppfordrer systemansvarlig 

dem som opplever dette om å ta kontakt for å utrede situasjonen nærmere. Årsaken kan være, som 

Energi Norge antar, at systemansvarlig har begrenset innsikt i detaljer i det regionale kraftsystemet, 

eller ikke var gjort oppmerksom på problemstillingen. Vi viser i den sammenheng til fos § 23 

Opplysningsplikt, der konsesjonær er forpliktet til å gi systemansvarlig de opplysninger som er 

nødvendig for å utføre den systemansvarliges oppgaver, herunder av eget tiltak orientere om forhold i 

egne anlegg som er av betydning for sikker drift, effektiv utnyttelse og utvikling av kraftsystemet. Det 

kan nevnes at fos § 7 annet ledd beskriver ansvaret for å fastsette driftsmessige overføringsgrenser, 

og i tilfeller der konsesjonær både motsetter seg at disse overskrider anleggsdelenes maksimale 

overføringsgrenser og ikke ønsker en radiell drift grunnet risiko for KILE, så kan netteier inngå avtale 

med aktører i området om å tilpasse produksjonen. I slike tilfeller velger nettselskapet selv å håndtere 

flaskehalsen da de ønsker en høyere forsyningssikkerhet enn hva systemansvarlig vurderer som 

samfunnsøkonomisk korrekt.  

 

2.2.3 Annet ledd 

Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon, Agder Energi, Statkraft og Energi Norge kommenterer den foreslåtte forenklede 

prosess 2 for budområdeinndeling. 

SFE Produksjon skriver at de ser systemansvarliges ønsker om å unngå en unødvendig langvarig og 

fordyrende prosess i enkelt tilfeller, samtidig mener SFE Produksjon at prosessen ikke ivaretar 

nødvendige konsekvensvurderinger og ber om endringer. SFE Produksjons ønskede endringer er: 

"forenklet systemstudie med høring begrenset til berørte konsesjonærer, tydeliggjøring av hva som 

menes med "stort omfang og betydning for norske konsesjonærer". Videre påpeker SFE at de frykter 

en for romslig tolkning av begrepet vil føre til en ukritisk bruk av systemkritiske vedtak og at tredje ledd 

gir systemansvarlig nødvendig fleksibilitet til raskere endringer i budområdene ved forventet 

energiknapphet i enkeltområder. 

 

Agder Energi kommenterer at de er enig i at mindre endringer, som har ubetydelig konsekvens for 

naboland, bør kunne gjennomføres med en forenklet og raskere behandling. De er ikke enige i at det 

som hovedregel er behov for å benytte systemkritisk vedtak for å fastsette budområder i slike tilfeller. 

Agder Energi påpeker at nye ledninger, nytt forbruk eller ny produksjon normalt vil være kjent i lang tid 

i forveien og alt ligger til rette for at Statnett her kan benytte et ordinært vedtak. Agder Energi mener at 

dersom det unntaksvis skulle oppstå en ekstraordinær situasjon vil foreslått praksis knyttet til 

forskriftens tredje ledd være dekkende. I et slikt tilfelle mener Agder Energi at bruk av systemkritisk 

vedtak kan være nødvendig, selv om en utstrakt utbygging av nettet nå forhåpentlig reduserer behovet 

for dette virkemidlet. 
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Statkraft kan ikke se at man bør bruke systemkritiske vedtak ved en slik situasjon, siden dette er noe 

man bør kjenne til mer enn 3 måneder før man ønsker å iverksette endringen. Statkraft kan forstå at 

det kan være hensiktsmessig med en forenklet prosess, men mener det fortsatt bør være en høring og 

vurdering av behov, samt konsekvensene av endringene. Dette fordi endringer vil ha konsekvenser for 

berørte aktører og de bør ha anledning til å uttale seg før man fatter vedtak om endringer i 

budområder. Statkraft mener at dersom systemansvarlig ønsker en forenklet prosess bør en ny 

metode 2 beskrives som ivaretar dette, samt føringer gitt av NVE til retningslinjene, jf. NVEs 

merknader (NVE rapport 56/2018 «Endringer i forskrift om systemansvaret»). 

 

Energi Norge påpeker at nye nett- og produksjonsanlegg vil være kjent langt tidligere enn tre måneder 

før idriftsettelse, og deres virkning på systemet bør normalt være analysert før bygging, som i seg selv 

kan ta flere år. Energi Norge kommenterer at det normale i slike situasjoner bør være å benytte 

metode 1 med rimelige forenklinger. Dersom det unntaksvis er behov å benytte systemkritisk vedtak 

antar Energi Norge at dette dekkes av retningslinjene knyttet til metode 3, og viser til sitt innspill til 

dette. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig erkjenner at hovedinnholdet i tilbakemeldingene om at endringer i budområdene slik 

de er beskrevet i prosess 2 (forenklet behandling) ikke kan foretas på generelt grunnlag gjennom 

systemkritiske vedtak. Oppdatert fos § 28 tredje ledd legger en begrensning på bruken av 

systemkritisk vedtak sammenlignet med tidligere praksis (dersom det ikke er mulig å fatte vedtak 

tidligere enn tre måneder før tidspunkt for når vedtaket må iverksettes). Systemansvarlig vil oppdatere 

retningslinjene slik at de er i overensstemmelse med føringene i fos § 28 og forvaltningspraksis for 

ordinære vedtak. Retningslinjene oppdateres både for annet og femte ledd for å gjenspeile dette. 

 

2.2.4 Tredje ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge støtter at opprettelse av separat budområde bør være et av de første tiltak som gjøres 

ved forventet energiknapphet, og at dette kan være nødvendig å gjennomføre som systemkritisk 

vedtak (metode 3). 

 

2.2.5 Fjerde ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Statkraft kommenterer at det i siste avsnitt i retningslinjene til fjerde ledd sies: «Systemansvarlig kan i 

tillegg benytte produksjonstilpasning ...» Statkraft kan ikke se at dette avsnittet bør være med her 

siden det ikke er en del av de tiltakene systemansvarlig normalt skal bruke for å håndtere 

flaskehalssituasjoner. Videre kommenterer Statkraft at hvis man likevel ønsker å ta det med bør 

retningslinjene tydeligere beskrive prinsippene for å fravike markedsmessig håndtering av flaskehalser 

samt hvordan hensynet til forsyningssikkerhet og samfunnsøkonomisk effektivitet vurderes. 

 

Energi Norge kommenterer at de mener retningslinjene tydeligere bør beskrive prinsippene for å 

fravike markedsmessig håndtering av flaskehalser i driftstimen, samt hvordan hensynet til 

forsyningssikkerhet og samfunnsøkonomisk effektivitet vurderes ved bruk av virkemidler som 

systemvern, endring av koblingsbilde og produksjonstilpasning. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig viser til beskrivelsene i 3.1.1 Bakgrunn og begrunnelse i høringsdokumentet som 

argumentasjon for hvorfor retningslinjene, i tillegg til systemregulering, også trekker frem 

produksjonstilpasning, systemvern og vedtak om koblingsbilde som aktuelle virkemidler for å håndtere 

flaskehalser. Utover beskrivelsene i retningslinjene til de aktuelle paragrafene (§§ 8b andre ledd og 
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21) gis det også en kort redegjørelse i Bakgrunn og begrunnelse for hvorfor systemansvarlig kan 

fravike markedsmessig håndtering av flaskehalser. Systemansvarlig mener at informasjonen gitt 

“Bakgrunn og begrunnelse” i høringsdokumentet, må legges til grunn i totalvurderingen om 

systemansvarliges virkemiddelbruk ligger innenfor intensjonen til lov og forskrift og dermed de nye 

retningslinjene. Systemansvarlig har i tillegg fått innspill fra NVE om at innholdet i retningslinjene 

tydelig og konkret skal beskrive hvordan systemansvarlig utøver systemansvaret under de enkelte 

paragrafene. Basert på dette mener systemansvarlig at prinsippene som Statkraft og Energi Norge 

etterlyser i retningslinjen til § 5 fjerde ledd naturlig hører hjemme i retningslinjene til de paragrafene 

som regulerer virkemidlene.  

 

2.2.6 Femte ledd 

Systemansvarlig mottok ingen innspill til retningslinjer for fos § 5 femte ledd, men har likevel gjort en 

oppdatering som henger sammen med den nødvendige endringen av retningslinjene til § 5 annet ledd, 

som beskrevet over, vedrørende bruk av systemkritiske vedtak ved fastsettelse av budområder. 

 

 

2.3 Kommentarer til retningslinjene fos § 6  

Kun de leddene som er kommentert av høringsinstanser er tatt med i dette kapittelet. 

2.3.1 Generelle kommentarer til fos § 6 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge kommenterer at det er tungtveiende hensyn som tilsier at Statnett bør etablere og 

praktiserer gode retningslinjer også når det gjelder fastsettelse av handelskapasitet, og lister opp 

følgende: 

• Det kan reises spørsmål ved om Statnett har insentiv til å fastsette handelskapasitet på en 

samfunnsmessig rasjonell måte. Som systemansvarlig kan Statnett ha insentiv til å fastsette 

handelskapasitet for konservativt fordi kostnadene ved for lav handelskapasitet ikke rammer 

Statnett, men markedsaktørene, men renommetap som følge av avbrudd rammer Statnett. 

• Handelskapasitet har direkte virkning på prisdannelsen i de fysiske markedene time for time 

og det kan potensielt bli høye verditap ved for konservativt fastsatt handelskapasitet. 

• Statnett kan også ha insentiv til å gi for lav kapasitet eller unngå nettinvesteringer fordi 

flaskehalsinntekter kan bidra til å holde tariffen nede 

• Av hensyn til forutsigbarhet for aktørene er det viktig at det gis prognoser for estimert 

handelskapasitet også utover 3 måneder, at dette gjøres på samfunnsøkonomisk grunnlag og 

at informasjonsgrunnlaget er transparent. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig vil understreke at et potensielt renommetap for Statnett ikke er en del av 

systemansvarliges vurderingskriterier i analysene som gjøres rundt kapasitetsfastsettelse. 

Avveiningen står mellom vårt ønske om å gi høyest mulig kapasitet til markedet og samfunnsansvaret 

vi har for å ivareta en forsvarlig forsyningssikkerhet. Det siste innebærer at kapasitetene må fastsettes 

slik at kraftflyt i driftstimen ligger innenfor grenser basert på veletablerte prinsipper for en sikker drift av 

kraftsystemet.   

 

Informasjonen fra Energi Norge i det andre kulepunktet vedrørende potensielt høye verditap er helt 

korrekt, og systemansvarlig har et stort fokus på å gi kapasiteter som ikke forårsaker unødvendige 

samfunnsøkonomiske kostnader. 
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Det er i dagens regulering incentiver for å utsette eller unngå nettinvesteringer ved å bruke 

prisområder for å håndtere flaskehalser. Dette er jo også intensjonen. Så lenge det er 

samfunnsøkonomisk rasjonelt å benytte prisområder fremfor å foreta nettinvesteringer bør dette 

gjøres. Dette er gjenstand for en kontinuerlig vurdering. En slik optimalisering vil også innebære at 

tariffene ikke stiger mer enn nødvendig.  

 

I retningslinjene har systemansvarlig beskrevet hvordan vi utøver systemansvaret og hva vi legger til 

grunn for de beslutningene vi gjør. Systemansvarlig søker gjennom retningslinjene å tydeliggjøre vår 

praksis for utøvelsen av systemansvaret med formål om økt transparens og likebehandling av aktører. 

Systemansvarlig søker gjennom retningslinjene å tydeliggjøre vår praksis for utøvelsen av 

systemansvaret med formål om økt transparens og likebehandling av aktører. 

 

Systemansvarlig deler Energi Norges syn på at forutsigbarhet i handelskapasiteter har verdi. 

Prognoser for laveste handelskapasitet publiseres i dag for neste uke (en verdi per dag), måned (en 

verdi per dag) og år (en verdi per måned). I tillegg til dette publiseres informasjon om begrensninger i 

nettkapasiteten samt informasjon om nettinvesteringer i de kommende år. Denne informasjonen 

publiseres for Statnetts planleggingshorisont, og er ikke begrenset til tre år frem i tid.  

 

Systemansvarlig retter seg etter gjeldende norske regelverk for offentliggjøring av markedsinformasjon 

angående handelskapasiteter, samt europeiske regelverk som ennå ikke er del av norsk lov, men 

viktige forutsetninger for samarbeid og handel på tvers av nordiske og europeiske landegrenser. 

I Norge gjelder Energilovforskriftens krav om publisering av innsideinformasjon, altså informasjon som 

det er sannsynlig at kan påvirke prisen på et engrosenergiprodukt merkbart dersom den blir 

offentliggjort. Av relevante europeiske regelverk vil vi nevne Reg EU 2015/1222 ("CACM") og Reg EU 

543/2013 ("Transparensforordningen") som angir krav til publisering av markedsdata på en felles 

europeisk transparensplattform, opprettet av ENTSO-E. Statnett deltar i samarbeidet knyttet til 

transparens, og følger kravene om innhold, format og frister for publisering av faktiske og estimerte 

handelskapasiteter.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Norsk Olje og Gass kommenterer at deres 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-0 drift, nettsplitting eller andre tiltak som vil svekke 

nettet. Videre kommenterer Norsk Olje og Gass at petroleumssektoren har 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. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig mener at retningslinjene og systemansvarliges praksis vektlegger forsyningssikkerhet 

og forsyningskvalitet i fastsettelsen av handelskapasiteten. Videre mener systemansvarlig det er 

positivt at petroleumssektoren viser interesse for å støtte systemansvarlig i driften gjennom f.eks. 

utveksling av reaktiv effekt.  

2.3.2 Første ledd 

Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon skriver at de ikke kommer med spesifikke kommentarer til det konkrete forslaget, men 

ser positivt på at systemansvarlig signaliserer vilje til drift med redusert forsyningssikkerhet i de tilfeller 

nytten av økt handelskapasitet overskygger risikoen for mørklegging og konsekvensene av denne. 

Videre peker SFE spesielt på at de er kritiske til praksisen som systemansvarlig har etablert de senere 

årene vedrørende fastsettelse av handelskapasitet. SFE Produksjon trekker spesielt frem Ørskog-

Sogndal linja, hvor de kommenterer at skuffelsen var stor da Statnett ved ferdigstillelse signaliserte at 
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handelskapasiteten kun ble 500 MW og de mener at praksisen til Systemansvarlig i driftsfasen har 

vært enda mer skremmende. SFE produksjon skriver at om det er Statnett i rollen som 

systemansvarlig som er for konservativ ved fastsettelse av handelskapasitet eller om det var Statnett 

som netteier/nettutbygger som bommet ved prosjekteringen av denne linjen tar de ikke stilling til, men 

de mener konklusjonen er at dette er dårlig bruk av fellesskapets ressurser. SFE Produksjon viser 

også til at andre TSOer bl.a. benytter faseskift-transformatorer for å kunne tilby markedet maksimal 

kapasitet. 

 

Systemansvarliges merknad 

Forutsetningen for å bygge Ørskog-Sogndal var å trygge forsyningssikkerheten til Midt-Norge og Sogn 

og Fjordane samt å øke kapasiteten i nettet for å realisere ny småkraft og fornybar kraftproduksjon på 

Sunnmøre og i Sogn og Fjordane. Flyten i det nordiske systemet går normalt fra nord mot sør. På 

grunn av impedansforhold forventet man ikke at det kunne overføres mer enn 500 MW over Ørskog-

Sogndallinjen ved normal drift. Det er dette systemansvarlig må forholde seg til. En markedskapasitet 

som er over forventet fysisk kraftflyt på linjen vil skape ubalanser i det nordiske systemet. Skulle det 

vise seg at flytmønstrene i kraftsystemet endrer seg, vil vi ta det med i kapasitetsberegningen. 

 

SFE Produksjon har ikke gitt spesifikke innspill til endringer av forslaget til retningslinjer og vi ser ikke 

at det er noe systemansvarlig kan ta til etterretning for å eventuelt tilpasse og forbedre forslaget til 

retningslinjer. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Lyse Produksjon kommenterer at intensjonen med retningslinjene er at de skal gi økt transparens og 

forutsigbarhet, men mener at dette ikke er tilfellet for forslaget til retningslinjer for § 6. Lyse Produksjon 

mener at forslaget til retningslinjer gir en overordnet metodebeskrivelse for fastsettelse av 

handelskapasitet, tilsvarende det som allerede er beskrevet i «Principles for determining the transfer 

capacities in the nordic power market» fra 11.12.2018. Lyse Produksjon mener at forslaget til 

retningslinjer ikke gir reelt innsyn i kapasitetsfastsettelsen, og ikke er tilstrekkelig for å vurdere om 

handelskapasitetene fastsatt av systemansvarlig fra dag til dag er rasjonelle. Lyse produksjon viser til 

at dette er viktig ettersom systemansvarlig kan ha et insentiv til å være for forsiktig ved fastsettelsen 

av handelskapasiteter, da lave handelskapasiteter gir mindre systemreguleringer, forenkler 

systemdriften og reduserer systemansvarlig sine utgifter. Lyse Produksjon kommenterer a dette ble 

påpekt i Oslo Economics sin evaluering av reguleringen av Statnetts utøvelse av systemansvaret fra 

2016. Lyse Produksjon mener det derfor viktig at systemansvarlig sin fastsettelse av handelskapasitet 

er transparent og konsekvent. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig har forståelse for innspillet til Lyse produksjon om at forslaget til retningslinjer til § 6 

gir en overordnet metodebeskrivelse, men ikke nødvendigvis gir tilstrekkelig informasjon til å vurdere 

de enkelte kapasitetene dag til dag. Vi er enige i behovet for å være transparente og forutsigbare i 

retningslinjene. Videre er det viktig at systemansvarliges prinsipper og praksis er gjenstand for en 

hørings- og godkjennelsesprosess, slik at de ikke kan endres uten at konsekvenser og begrunnelse 

for endringer kommuniseres til aktørene. Systemansvarlig er av den formening at forslaget til 

retningslinjer for § 6 første ledd oppfyller dette i tilstrekkelig grad slik det er beskrevet av NVE i sin 

oppsummering av høringsuttalelser fra mai 2018. "Slik det står i høringsdokumentet, forutsetter NVE 

at retningslinjene systemansvarlig skal utarbeide skal som et minimum inneholde en beskrivelse av 

metode, prinsippene som vektlegges ved beregning av tilgjengelig handelskapasitet og en beskrivelse 

av til enhver tids gjeldende praksis." 

 

Når det gjelder innspillet som beskriver insentivene for systemansvarlig til å sette lave kapasiteter, så 

henvises det delvis til merknaden til Energi Norge sitt innspill under generelle kommentarer til § 6. Det 

er ikke korrekt at systemansvarlig vektlegger reduksjon av sine utgifter når handelskapasitetene skal 

settes. Systemansvarlig skal balansere det å gi så høy kapasitet som mulig opp mot å ivareta en 
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forsvarlig forsyningssikkerhet. Korrekt fastsettelse av handelskapasiteter i planfasen er et viktig 

virkemiddel for at kraftsystemet holder seg innenfor de fysiske begrensningene i driften, og på den 

måten sikre en forsvarlig utøvelse av systemdriften. Vi mener prinsippene for fastsettelse av 

handelskapasitet er transparente og at systemansvarlig etterlever regelverket rundt åpenhet om 

reduksjoner i handelskapasitet. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Agder Energi kommenterer at dokumentet "Principles for determining the transfer capacities in the 

nordic power market", sist oppdatert 11.12.2018 og offentliggjort på NordPool sin hjemmeside, gir en 

oppsummering av dagens praksis. Dette dokumentet henviser også videre til Systemdriftsavtalen med 

de øvrige nordiske TSOene som ytterligere beskriver hvilke prinsipper som benyttes. Agder Energi 

synes derfor at retningslinjene i det minste bør ha en henvisning til førstnevnte dokument, samt en 

beskrivelse av hvem som har ansvar for oppdatering og offentliggjøring av dokumentet. 

 

Agder Energi kommenterer at for å gi en høyest mulig handelskapasitet bør retningslinjene også 

fokusere på at benyttet sikkerhetsmargin (TRM) skal være så lav som mulig hensyntatt kravene til 

forsyningssikkerhet. Agder Energi forventer at de historiske TRM, som er benyttet, kan reduseres i 

framtiden når MACE tas i bruk og det i større grad er mulig å kontrollere/balansere kraftflyten mellom 

prisområdene, og henstiller til at også retningslinjene reflekterer dette. 

 

Agder Energi kommenterer, til avsnittet om handelskapasitet til intradag-markedet, at de setter pris på 

praksisen med fortløpende korrigeringer for endringer i flytforhold etc. Agder Energi etterlyser, for også 

å tydeliggjøre intern praksis overfor aktørene, en mer presis beskrivelse av hvordan dette ivaretas i 

løpet av driftsdøgnet, for eksempel om det er interne rutiner for oppdatering minimum hver time el. 

lignende. 

 

Statkraft kommenterer at det i retningslinjenes tredje avsnitt gis en opplisting av forhold som kan 

begrense handelskapasiteten mellom budområder. Statkraft viser til at retningslinjene i henhold til 

NVEs føringer skal gi: «en beskrivelse av metode, prinsippene som vektlegges ved beregning av 

tilgjengelig handelskapasitet og en beskrivelse av til enhver tids gjeldende praksis». Statkraft mener at 

Statnetts foreslåtte retningslinjer er en opplisting av ulike forhold som kan begrense 

handelskapasiteten, samt en kommentar om at også andre, ikke opplistede forhold, kan begrense 

situasjonen. Statkraft mener derfor at retningslinjene således gir begrenset nyttig informasjon for 

aktørene. Statkraft påpeker at siden hvilke forhold som begrenser handelskapasiteten kan endre seg 

både over tid og for ulike budområder forutsetter de at systemansvarlig informerer aktørene om 

relevante endringer gjennom løpende markedsinformasjon. 

 

Statkraft kommenterer at deres erfaringer er at handelskapasiteten mellom budområder også kan 

være personavhengig hos Statnett, dvs. vurderes ulikt avhengig av hvem som er på vakt på 

landssentralen. Statkraft skriver at de antar at det skyldes ulike vurderinger av Statnetts vaktpersonale 

når det gjelder avveiningen mellom handelskapasitet og risiko for bruk av reguleringsressurser 

idriftsfasen. Statkraft kommenterer at de generelt ønsker størst mulig handelskapasitet og at 

beslutning om handelskapasitet i minst mulig grad er personavhengig. Det er derfor ønskelig at det er 

størst mulig åpenhet om verdiene på faktorene som bestemmer handelskapasiteten, for eksempel 

TRM. 

 

Energi Norge mener at når det gjelder maksimal handelskapasitet bør retningslinjene periodisk 

beskrive hvilke faktorer (termisk, spenning osv) som er den viktigste begrensende faktoren for 

handelskapasiteten per område, og hva som er maksimal verdi på handelskapasitet i forhold til faktisk 

maksimal termisk kapasitet for forbindelser som inngår i beregningen av handelskapasitet per område. 

 

Energi Norge kommenterer at det står i forslaget at "den normale handelskapasiteten som forventes å 

gis til markedet kan angis med et bånd". Energi Norge mener at dette båndet bør i så fall være smalt, 
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slik at den handelskapasiteten som gis til markedet ikke kan variere for mye avhengig av 

driftspersonell hos Statnett. 

 

Energi Norge mener at det er ønskelig at retningslinjene beskriver hvordan behovet for og størrelsen 

på TRM blir påvirket av løsninger under nordic balancing concept (NBC). 

Energi Norge kommenterer at siden DTC-notatet ("Principles for determining the transfer capacities in 

the nordic power market") er en sentral del av retningslinjene, bør enten henvisning til eller oppdatert 

versjon av dette notatet være en del av retningslinjene. 

 

Systemansvarliges merknad 

Til Statkraft sitt innspill om at retningslinjene gir begrenset nyttig informasjon til aktørene om 

fastsettelse av handelskapasitet viser systemansvarlig til merknaden til Lyse Produksjon sitt innspill på 

samme tema, beskrevet ovenfor. Systemansvarlig er av den formening at forslaget til retningslinjer 

oppfyller føringene fra NVE vedrørende hva som er et naturlig nivå for beskrivelse av metode, 

prinsipper og praksis. Systemansvarlig vil naturligvis informere aktørene i markedet om relevante 

endringer i handelskapasitet gjennom markedsinformasjon i tråd med gjeldende regelverk. 

 

Statkraft og Energi Norge kommenterer begge at systemansvarliges fastsettelse av handels-

kapasiteten kan oppleves som personavhengig. Til en viss grad vil det naturligvis være korrekt at de 

forskjellige personene som utfører denne oppgaven kan vurdere situasjoner ulikt i analysen som 

gjøres i forbindelse med kapasitetsfastsettelse. Det er likevel slik at de overordnede prinsippene for 

systemansvarliges kapasitetsfastsettelse ligger fast og er styrende for alle som fastsetter 

handelskapasitet. Det er høyt prioritert at alle involverte følger etablert praksis og interne rutiner, og 

kapasitetsfastsettelse diskuteres jevnlig blant de ansvarlige for å oppnå en enhetlig utøvelse av 

oppgaven. Systemansvarlig avviser at en muligpersonavhengighet skyldes, som Statkraft antar, ulike 

vurderinger i avveining mellom handelskapasitet og risiko for bruk av reguleringsressurser i 

driftsfasen. Det er derimot slik at de korrekte kapasitetene fremkommer i skjæringspunktet mellom høy 

kapasitet og forsvarlig forsyningssikkerhet gitt etablerte driftskriterier, som tidligere kommentert. 

 

Systemansvarlig tar Energi Norge sitt forslag om periodisk beskrivelse av begrensende faktorer og 

sammenligning av maksimal termisk og handelskapasitet til orientering, men anser at det ikke naturlig 

hører hjemme i retningslinjenes format, innhold eller detaljeringsgrad. En forpliktelse til periodisk 

oppdatering er også lite hensiktsmessig gitt behovet for en full høring ved oppdateringer av 

retningslinjene. I DTC-notatet som publiseres av de nordiske TSOene er det angitt bånd per korridor 

som beskriver forventet variasjon på kapasitet som gis til markedet. Bredden på båndene er basert på 

forventet variasjon av maksimal fysisk flyt ved intakt nett og beskrives nærmere i detalj per korridor i 

DTC-notatet. Når det gjelder oversikt over termisk kapasitet per korridor, som Energi Norge etterspør, 

er dette noe som er omtalt i Vinterpakken (Clean Energy Package). Dette ligger noe frem i tid, og vi vil 

avvente utviklingen her inntil videre.  

 

Det er korrekt, som Energi Norge, Lyse produksjon og Agder Energi påpeker, at DTC-notatet i stor 

grad beskriver mye av innholdet i retningslinjene til § 6. Det er gjort en konkret vurdering, basert bl.a. 

på innspill fra NVE, om at retningslinjene i minst mulig grad skal referere til andre dokumenter. Det er 

en del av intensjonen i denne oppdateringen av fos at retningslinjene skal kunne leses selvstendig, og 

være underlagt de krav til høring, godkjennelse og eventuelle endringer som beskrevet av NVE. DTC-

notatet derimot er ikke underlagt de samme forvaltningskrav, skal ikke godkjennes av NVE, og vil 

kunne oppdateres i fellesskap av de nordiske TSOene ved behov.   

 

Systemansvarlig anser det ikke som hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å tilpasse retningslinjene 

slik at disse reflektere rundt størrelse og bruk av transmission reliability margin (TRM) i den fremtidige 

balanseringsløsningen i Norden. Årsaken til dette er at retningslinjene skal søke å beskrive 

situasjonen slik den vil være 01.07.2019, og ikke være bindende for eventuelle fremtidige løsninger. 
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Størrelsen på TRM i Norden vil bli gjennomgått metodisk ved implementeringen av nytt europeisk 

lovverk. 

 

Til Agder Energi sitt innspill om å tydeliggjøre intern praksis for oppdatering av handelskapasitet til 

intradagmarkedet, så mener systemansvarlig at den eksisterende formuleringen i retningslinjene 

beskriver prinsippene for systemansvarliges utøvelse på en god måte. En enda mer detaljert 

beskrivelse av de interne rutinene anser vi som utenfor det ønskede detaljeringsnivået for 

retningslinjene, og lite hensiktsmessig dersom det er små oppdateringer i de interne rutinene som 

dermed medfører en høringsprosess.  

 

2.3.3 Annet ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Statkraft påpeker at Market Conduct Rules ble fjernet fra Nord Pools regelverk fra 1.11.2018. Videre 

kommenterer Statkraft at de antar at Statnetts publisering av markedsrelevant informasjon må ta 

høyde for at det kan komme flere fysiske handelsplasser. 

 

Systemansvarliges merknad 

Basert på innspill fra Statkraft og andre kommende endringer har systemansvarlig sett behov for å 

skrive om retningslinjene til § 6 annet ledd. Retningslinjene som ble sendt ut på høring er detaljerte og 

flere av referansene er allerede utdaterte. Da det vil komme flere endringer på dette området fremover 

ønsker systemansvarlig å skrive retningslinjene mer overordnet, slik at retningslinjene fortsatt kan 

være gyldige uavhengig av fremtidige endringer, slik at vi unngår stadig oppdatering for små 

endringer. Systemansvarlig vil ta sikte på å oppdatere retningslinjene for § 6 annet ledd så snart som 

mulig, trolig ila. andre halvår av 2019. 

 

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for 

kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM) artikkel 45 og 57 pålegger TSOer å utarbeide et 

forslag til tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder og andre nødvendige ordninger for å 

legge til rette for flere kraftbørser eller Nominated Electricity Market Operator (NEMO). Dette 

regelverket påvirker det nordiske kraftsamarbeidet og systemansvarlig. Etter planen iverksettes dette 

høsten 2019 i det nordiske kraftmarkedet. Systemansvarlig må da behandle alle NEMOer på en lik og 

transparent måte. Tidligere løsninger for publisering via Nord Pool kan da ikke videreføres uten videre. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Agder Energi etterspør rutiner og praksis med å publisere prognoser for handelskapasitet. Dette ble 

påpekt av flere aktører i forbindelse med siste høring av forskriften og i NVE-rapport 56-2018 

oppsummerte NVE: "NVE støtter aktørene i at systemansvarlig bør tilstrebe å publisere prognoser for 

handelskapasitet. Det nærmere innholdet i retningslinjene skal utarbeides av systemansvarlig". Agder 

Energi savner denne beskrivelser og oppfordrer Statnett til å inkludere dette. 

 

Statkraft peker på at systemansvarlig skriver at: «Nord Pool publiserer en ukeprognose med 

forventede handelskapasitet for alle norske korridorer basert på publiserte markedsmeldinger», og 

viser til at det i NVEs rapport med føringer for Statnetts retningslinjer sies: «NVE støtter aktørene i at 

systemansvarlig bør tilstrebe å publisere prognoser for handelskapasitet.» Statkraft kommenterer at 

de ikke kan se at foreslåtte retningslinjer oppfyller dette kravet. Statkraft mener at Statnett som 

systemansvarlig bør følge EU/EØS reglen: «COMMISSION REGULATION (EU) No 543/2013 of 14 

June 2013 on submission and publication of data in electricity markets» hvor det settes krav til TSO 

om publisering av planlagte endringer i overføringskapasitet på minst 100 MW de neste 3 årene. 

 

Energi Norge mener at retningslinjene bør beskrive rammene for utarbeidelse av prognoser for 

handelskapasitet og publikasjon av slike. 
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Lyse Produksjon foreslår at det også publiseres en langsiktig prognose for handelskapasitet. 

 

Systemansvarliges merknad 

Statnett publiserer planlagte endringer i overføringskapasitet, både kapasitetsreduksjoner og 

nettinvesteringer, innenfor planleggingshorisonten. Tidshorisonten er ikke begrenset til tre år. 

Publiseringen følger de krav til innhold, format og frister som gjelder for publisering på ENTSO-Es 

transparensplattform. I korthet betyr dette: 

- Informasjon om nettinvesteringer som påvirker handelskapasiteter. 

- Informasjon om planlagt og faktisk utilgjengelig nettkapasitet, kravet gjelder om endringen i 

kapasitet er minst 100 MW. 

- Prognoser for laveste handelskapasitet per grense for neste uke (en verdi per dag), måned 

(en verdi per dag) og år (en verdi per måned). 

Transparensforordningen er ennå ikke en del av norsk lov, men systemansvarlig har valgt å delta i det 

europeiske samarbeidet om transparens såfremt det ikke er i konflikt med norske lover og regler. 

Systemansvarliges deltagelse i dette samarbeidet er viktig for norsk deltagelse i det nordiske og i det 

europeiske kraftmarkedet, ettersom vi samarbeider om fastsettelse av handelskapasitet og bruker den 

samme markedskoblingen.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Lyse Produksjon foreslår at fastsatte handelskapasiteter for morgendagen publiseres daglig rundt 

kl.09:00. 

 

Agder Energi kommenterer at for den daglige publisering er det angitt et tidspunkt for publisering, og 

at dette bør også inkluderes for ukesprognosen. Agder Energi foreslår normalt hver fredag innen kl. 

10:00. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig viderefører eksisterende tidspunkt for fastsettelse og publisering av kapasitet til 

døgnmarkedet, da denne er koordinert mellom alle TSOer i og i tilknytning til Norden, samt organisert 

markedsplass og den nordiske RSC, Regional Security Coordinator.  

 

Reg EU 543/2013 (transparensforordningen) angir at ukesprognoser skal publiseres tre dager før, 

men setter ikke krav til tidspunkt. NUCS, Nordic Unavailability Collection System, som er en 

fellesnordisk TSO tjeneste, er under ferdigstilling. I forbindelse med dette, vil de nordiske TSOene 

fastsette tidspunkt for publisering av ukesprognoser. Ved neste oppdatering av retningslinjer vil 

systemansvarlig ta dette med inn. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Statkraft mener at den kortfattede beskrivelsen av årsak til redusert handelskapasitet, som gis 

sammen med reduksjonskodene, ofte oppfattes som generell og lite informativ. Statkraft ønsker derfor 

at systemansvarlig tilstreber seg på å gi mer fyldig informasjon. 

Energi Norge oppfordrer systemansvarlig til å gjennomgå og tydeliggjøre reduksjonskodene fordi disse 

ikke anses å være tilstrekkelig klare. 

 

Systemansvarliges merknad 

Reduksjonskodene er en nordisk praksis som går langt tilbake og eventuelle endringer i dette må 

gjøres i fellesskap mellom de nordiske TSOene. For ytterligere informasjon viser systemansvarlig til 

markedsmeldingene. De nordiske TSOene publiserer dessuten kvartalsvise rapporter som 

sammenfatter årsaker til redusert overføringskapasitet. Dette gjøres på forespørsel fra de nordiske 

regulatorene.  
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2.4 Kommentarer til retningslinjene fos § 8  

Kun de leddene som er kommentert av høringsinstanser er tatt med i dette kapittelet. 

2.4.1 Første ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Statkraft kommenterer at det ikke er foreslått retningslinjer tilknyttet første ledd i fos. Første ledd i 

denne forskriften stiller krav om at konsesjonæren ved anmelding i døgnmarkedet skal sørge for 

balanse mellom sine forpliktelser og rettigheter. Statkraft har tidligere påpekt at en bokstavtro 

forståelse av bestemmelsen er lite hensiktsmessig, ikke minst som følge av forventede økte mengder 

uregulerbar kraftproduksjon. I mangel av presiserende retningslinjer fra systemansvarlig legger de til 

grunn at de bør tilstrebe å balansere uregulerbar produksjon og mulig forbruksforpliktelser 

forventningsrett. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig har fått føringer fra NVE, gjennom den første runden med utarbeidelser av 

retningslinjer for fos § 22, om at vi ikke har anledning til å lage retningslinjer for hvordan 

konsesjonærene skal utøve sine plikter og oppgaver iht. fos. Retningslinjene skal beskrive hvordan 

Statnett som systemansvarlig utøver systemansvaret iht. fos. Videre har vi også fått føringer om at 

retningslinjene ikke skal gi tolkninger av hvordan forskriften skal forstås. Systemansvarlig viser til NVE 

angående spørsmål om hvordan forskriften skal forstås.   

2.4.2 Andre ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Statkraft viser til at det i annet ledd foreslås at dersom man ikke «evner å gi tilfredsstillende forklaring 

på ubalansen ...» rapporteres forholdet til NVE. Statkraft ønsker at Statnetts skal praktisere sitt 

systemansvar med et skjønn tilpasset situasjonen men som samtidig er rasjonelt og forutsigbar. Det at 

aktører kan sanksjoneres basert på et uklart grunnlag er både lite ønskelig og lite hensiktsmessig. 

 

Systemansvarliges merknad 

Iht. fos § 8 annet ledd er systemansvarlig pålagt å innhente informasjon fra avregningsansvarlig, og 

rapportere eventuelle avvik til NVE. Systemansvarlig har ikke noen sanksjonsmyndighet. Praksis er, 

som beskrevet i retningslinjene, at Statnett som avregningsansvarlig gjør en vurdering av ubalansene 

og iverksetter en dialog med aktørene der det gjøres unormale observasjoner. Basert på dialogen 

vurderes behov for tiltak. Situasjonen eskaleres kun ved uenighet der aktøren ikke kan eller vil 

iverksette tiltak der det vurderes som nødvendig. Systemansvarlig mener dette er en hensiktsmessig 

praksis, som legger opp til dialog med aktørene i forkant av en eventuell rapportering av forhold til 

NVE. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge etterlyser en forklaring og begrunnelse for hva som menes med uakseptabel 

resulterende balanse. Sammenhengen mellom uakseptabel balanse og eSetts farge-kategorisering av 

ubalanser bør beskrives. 

Agder Energi kommenterer at det i forslaget er tatt med en vurdering av om resulterende ubalanse er 

akseptabel. Agder Energi antar at det her henspeiles til Statnetts praksis med utarbeidelse av en 

månedlig rapport hvor alle aktørene tildeles en fargekode avhengig av hvor store ubalansene har 

vært, og mener at det for å tydeliggjøre retningslinjene bør inkluderes hvilke kriterier som benyttes ved 

utarbeidelse av disse rapportene, eventuelt en henvisning til hvor kriteriene finnes. 
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Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig mener at hva som er en uakseptabel resulterende ubalanse er, og må være, en 

skjønnsmessig vurdering. Aktørenes porteføljer er så forskjellige at det ikke kan settes entydige 

grenser. eSett fargekoder gir en indikasjon på hva som anses som uakseptabelt, men 

avregningsansvarlig foretar individuelle vurderinger i etterkant for å evaluere om ubalansene er å anse 

som uakseptable. I så fall iverksetter avregningsansvarlig en dialog med aktøren. 

 
 

2.5 Kommentarer til retningslinjene fos § 8a  

Kun de leddene som er kommentert av høringsinstanser er tatt med i dette kapittelet. 

Systemansvarlig har oppdatert enkelte definisjoner i vedlegg til retningslinjer for fos § 8a for at disse 

skal være i tråd med gjeldende begrepsbruk. Endringene som er gjort er å oppdatere fra begrepene 

FNR, FDR og FRR til FCR-D, FCR-N og aFRR. 

2.5.1 Generelle kommentarer til fos § 8a 

Høringsinstansenes innspill 

Agder Energi kommenterer at det i vedlegg til retningslinjer for fos § 8a på side 38 er et eget avsnitt 

om rapportering av systemdata, som igjen viser tilbake til retningslinjene for andre og tredje ledd. Slik 

teksten står nå mener Agder Energi at det er uklart hva som menes, og kommenterer at det heller bør 

tas med en tilleggstekst under andre og tredje ledd, for eksempel ved å supplere andre ledd med 

"...sendes ny produksjonsplan inkludert systemdata…".  

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig ser nødvendigheten av å tydeligere få frem at konsesjonær må oppdatere tilhørende 

systemdata når oppdaterte produksjonsplaner rapporteres. Endringer er gjort i retningslinjene til fos § 

8b første og andre ledd og i vedlegget til første ledd for å forbedre dette. 

 

2.5.2 Første ledd 

Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon kommenterer at mye ny vindkraft i systemet vil øke de momentane variasjonene i 

systemet betraktelig i forhold til dagens nivå. De ber derfor systemansvarlig om å vurdere å redusere 

fristen på 45 minutter slik at vindkraftprodusenter blir i stand til å sende inn mer oppdaterte 

produksjonsplaner og handle seg i balanse, dette forutsetter da en senere Gate Closure for 

intradagmarkedet. 

 

Statkraft oppfordrer systemansvarlig til å vurdere om man kan flytte siste frist for å endre 

produksjonsplanen nærmere driftstimen enn forslaget på 45 minutter. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig har i bakgrunn og begrunnelse for forslaget til retningslinjer beskrevet at vi mener 45 

minutter før driftstimen er en nødvendig siste frist for innmelding av produksjonsplaner. Operatørene 

ved sentralene må ha tilstrekkelig tid til å planlegge, koordinere og effektuere tiltak for å oppfylle 

systemansvarliges forpliktelser om å overholde nettbegrensninger og sikre momentan balanse i 

kraftsystemet (ivareta balanseringsprosessene).  

 

Når det gjelder Gate Closure Time for intradagmarkedet er ikke dette noe systemansvarlig beslutter. 

Felles tidspunkt ble besluttet av ACER i 2018 i tråd med forslag utarbeidet av de europeiske TSOene 

iht. den europeiske retningslinjen for kapasitetsallokering og kapasitetshåndtering (CACM). 
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Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon viser til setningen i bakgrunnen til retningslinjene som angir at «Stasjonsgruppene 

fastsettes av systemansvarlig for å kunne håndtere flaskehalser og overvåke snitt.» SFE Produksjon 

mener er at systemansvarlig for sjelden foretar reelle vurderinger om stasjonsgruppeinndelingen er 

hensiktsmessig eller ikke. SFE Produksjon mener den samme vurderingen som ble gjort ifm. at det 

underliggende nettet ble delt i MGAer (Market Grid Areas) bør legges til grunn ved fastsettelse av 

stasjonsgrupper, og som et minimum at alle produksjonsenhetene til en og samme balanseansvarlig i 

et og samme MGA bør tilhøre den samme stasjonsgruppen. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig ser behov for å utarbeide prinsipper for å gjennomgå stasjonsgruppeinndelingen, 

blant annet for å tilrettelegge for automatisering. Dette tas ikke med i retningslinjene, men er noe 

systemansvarlig vil se nærmere på. 

 
Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge mener at et tidligere tidspunkt for innsending av produksjonsplaner rent praktisk er i 

orden. De reagerer likevel prinsipielt på begrunnelsen knyttet til etablering av nordisk Common Grid 

Model (CGM). Energi Norge oppfatter CGM som et grunnlag for etablering flytbasert markedskobling. 

Flytbasert markedskobling er en ny metode beskrevet i CACM-nettkoden, og er ikke innført ennå, og 

det er usikkerhet rundt når dette vil skje selv om TSO-ene arbeider etter en plan om innføring fra tidlig 

i 2021. Energi Norge viser videre til at det er i alt 8 nettkoder og flere av disse vil måtte føre til 

endringer i systemansvarliges retningslinjer og praksis. Energi Norge etterlyser større vilje til å tilpasse 

retningslinjer til fremtidig regelverk også på slike områder. Se for øvrig avsnitt om EU-regelverk og 

retningslinjer. 

 

Lyse Produksjon kommenterer endret frist for daglig rapportering av produksjonsplan og systemdata 

vil være uproblematisk for dem. 

 

Systemansvarliges merknad 

Flytbaserte kapasiteter skal settes på en D-2 CGM, som ikke krever produksjonsplaner som inputdata. 

Det er ingen sammenheng mellom status på innføring av flytbasert markedskobling og tidspunkt for 

innsendelse av produksjonsplaner. Den fremskyndede fristen er satt etter prinsippet om en felles 

innsending av produksjonsplaner for Norden, slik at vi har mulighet til å ha en D-1 CGM (Common grid 

Model for kommende dag) for å gjennomføre sikkerhetsanalyser. De nordiske TSOene er i gang med 

testing av dette og har behov for å få planene innen kl. 16.00 både i testfasen og når arbeidet starter 

opp.  

 

Systemansvarlig viser videre til informasjon sendt ut til aktørene i 2017 og varslet via landssentralens 

meldingstjeneste, angående en frivillig ordning for tidligere innsending av produksjonsplaner. Vi 

mottok positive tilbakemeldinger fra alle aktørene som ga oss tilbakemelding på den frivillige 

løsningen. Fra 1.7.2019, når retningslinjer for fos § 8a blir gjort gjeldende vil systemansvarlig innføre 

kl. 16.00 som ny gjeldende frist for innsending av produksjonsplaner. 

 

Når det gjelder EU-forordningene generelt forholder systemansvarlig seg til eksisterende lovverk ved 

utarbeidelse av retningslinjene. For noen områder er det tatt inn enkelte elementer fra europeisk 

regelverk for å tilpasse felles nordiske prosesser. Dette er gjort innenfor eksisterende hjemler. Ut over 

dette har ikke systemansvarlig anledning til å implementere europeisk regelverk i retningslinjene. Ved 

innføring av EU-forordninger i norsk lov vil retningslinjene måtte tilpasses dette for de aktuelle 

områdene. For spørsmål angående dette viser systemansvarlig til relevante myndigheter. 
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2.5.3 Tredje ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Statkraft viser til forslaget om at (store) ubalanser større enn 50 MW som ikke kan dekkes inn ved 

intradag-markedet, eller som oppstår i driftstimen, skal meddeles systemansvarlige. Statkraft forventer 

at dette i så fall vil medføre en kraftig økning av antall meldinger til systemansvarlige, ikke minst pga. 

de store vindkraftparkene som kommer de nærmeste årene. Statkraft stiller spørsmål om dette er 

hensiktsmessig. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig ser at formuleringen til det andre avsnittet i retningslinjene til § 8a tredje ledd både 

var upresis og delvis ikke relevant for temaet til denne paragrafen. Istedenfor store ubalanser bør 

retningslinjen her fokusere på avvik mellom produksjonsplan og faktisk produksjon på 

stasjonsgruppenivå. Begrunnelsen ligger i hvor viktig det er for systemansvarlig å kjenne til 

produksjonsendringene i kraftsystemet i forkant av driftstimen for å gjøre de nødvendige tiltak. 

Systemansvarlig vil derfor forbedre forslaget til retningslinje for § 8a tredje ledd angående dette. 

 

Når det gjelder terskelverdien på 50 MW er systemansvarlig åpen for å vurdere praksisen på dette 

basert på erfaring etter hvert som mer vindkraft fases inn i systemet. Vi ser fortsatt behov for å 

beholde denne terskelverdien i retningslinjene inntil videre. Systemansvarlig viser også til at NVE i sin 

oppsummering av høringsuttalelser har uttalt at det er "hensiktsmessig å ha jevnlige revideringer av 

retningslinjene i løpet av de første årene slik at man kan innarbeide erfaringer etter hvert". 

Systemansvarlig vil for øvrig understreke at konsesjonærene har en forpliktelse gjennom fos § 8a 

tredje ledd, og forventer at konsesjonærene gjør sitt ytterste for å ha oppdaterte prognoser og planer.  

 

Ved ubalanser av betydning for balanseringen av systemet, som ikke kan dekkes inn ved handel i 

intradag-markedet, skal konsesjonær informere systemansvarlig om dette etter opplysningsplikten slik 

den er beskrevet i fos § 23. 

 

 

2.6 Kommentarer til retningslinjene fos § 8b  

Kun de leddene som er kommentert av høringsinstanser er tatt med i dette kapittelet. 

2.6.1 Første ledd  

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge kommenterer at § 8b inneholder kan-bestemmelser for virkemidler som tidsoppløsning 

for produksjonsplaner, produksjonsflytting og produksjonsglatting. Energi Norge mener at siden dette 

er kan-bestemmelser, har systemansvarlig større frihetsgrader enn tilfellet er for skal-bestemmelser og 

det er dermed større krav til at retningslinjer beskriver en praksis som fører til samfunnsmessig 

rasjonell bruk av disse virkemidlene. 

 

SFE Produksjon mener at behovet for produksjonsflytting og begrensninger i produksjonsendringer 

over timesskift bør opphøre når intradag- og balansemarkedene får kvartersoppløsning. SFE 

Produksjon mener at fra dette tidspunktet vil det bli aktørenes ansvar å være i balanse på kvartersnivå 

ved bruk av intradagmarkedet, og dermed ikke behov for systemansvarlig å benytte dette 

virkemiddelet. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig forstår innspillet fra Energi Norge dithen at det påligger systemansvarlig et større 

ansvar for å begrunne vedtak og praksis etter § 8b første ledd, da dette er kan-bestemmelser. 

Systemansvarlig mener at begrunnelsen for produksjonsflytting og kvartersplaner, samt prinsipper for 

bruk og betaling, er godt beskrevet i bakgrunn og begrunnelse i høringsdokumentet, samt i selve 
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retningslinjene. Det kan også nevnes at produksjonsglatting er en tjeneste med frivillig deltakelse for 

produsenter som jevnlig har store produksjonsendringer, hvor de som deltar fritas fra krav om 

kvartersplaner. Produksjonsglatting er dermed ikke regulert gjennom fos § 8b første ledd, men utviklet 

av systemansvarlig som en løsning som bedre møter kraftsystemets balanseringsbehov, og 

produsentenes ønske om en mer fleksibel ordning enn deterministiske krav regulert gjennom forskrift.  

Uten mer spesifikke tilbakemeldinger om hva Energi Norge eventuelt anser ikke er rasjonelt ved 

bruken av virkemidlene er det vanskelig for systemansvarlig å ta stilling til eventuelle behov for 

tilpasninger. 

 

Systemansvarlig noterer seg innspillet fra SFE produksjon, men vil i denne høringsrunden ikke 

kommentere på fremtidige endringer i markedsdesign og retningslinjer. 

 

2.6.2 Annet ledd  

Høringsinstansenes innspill 

Hydro viser til at systemansvarlig skriver at ikke-regulerbar produksjon (vindkraft og vannkraft uten 

magasin) vil om mulig ikke bli omfattet av vedtak om produksjonstilpasning. Hydro mener at 

vannkraftverk med magasin, men hvor produksjonsstans eller produksjonsbegrensning medfører 

overløp, bør håndteres på lik linje med annen ikke-regulerbar produksjon. Videre påpeker Hydro at det 

ikke forventes at systemansvarlig har tilstrekkelig oversikt over det reelle magasinnivået for hvert 

magasin. Det er derfor viktig at systemansvarlig tar initiativ til innhenting av slike opplysninger når det 

blir aktuelt å forberede vedtak om produksjonstilpasning. Hydro mener at dette er viktig for å sikre 

likebehandling av aktører, og ber om at dette presiseres i retningslinjene. Samtidig ber Hydro 

systemansvarlig kommentere hvorvidt de allerede har tilgang på aktuelle magasindata. 

 

SFE Produksjon mener systemansvarlig opptrer for kategorisk i sin vurdering av hva som er 

regulerbar og ikke-regulerbar produksjon. SFE Produksjon kommenterer at ved langvarige 

produksjonsbegrensninger vil gjerne magasinene i regulerbare produksjonsanlegg også fylle opp slik 

at enhver begrensning vil medføre et vanntap (dvs. både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk 

tap). I slike tilfeller vil regulerbar produksjon bli straffet kontra uregulerbar produksjon som får 

produsere fritt. Det vil gjerne også være tilfeller hvor noen regulerbare produsenter har ledig plass i 

sine magasiner mens andre har overløp — men hvor begge produsentene pålegges den samme 

proratariske begrensningen i sin produksjon. SFE Produksjon mener at dette medfører et 

samfunnsøkonomisk tap som ikke ville ha vært tilfellet hvis situasjonen hadde vært løst med bruk av 

spesialregulering. 

  
Lyse Produksjon kommenterer at produksjonstilpasningen vil fordeles til balanseansvarlige aktører 

basert på installert effekt i regulerbar produksjon. Lyse Produksjon mener dette blir feil fordeling 

dersom produksjonstilpasningen medfører at regulerbar produksjon får vanntap. I tillegg mener Lyse 

Produksjon at dette særlig vil straffe produsenter som har investert i godt regulerte kraftverk med høy 

installert effekt. Lyse Produksjon kommenterer at retningslinjene riktig nok legger opp til at kvotene 

kan omfordeles dersom kvotene ikke i tilstrekkelig grad reflekterer vannverdier for de berørte 

konsesjonærer. 

  

Statkraft mener at systemansvarlig legger opp til forskjellsbehandling mellom regulerbar produksjon og 

ikke-regulerbar produksjon, og peker på at regulerbar produksjon med fulle magasin være like lite 

regulerbar som uregulerbar produksjon.  

 

Energi Norge mener at fordeling til balanseansvarlige aktører basert på installert effekt i regulerbar 

produksjon ikke blir riktig fordeling dersom produksjonstilpasningen medfører at regulerbar produksjon 

får vanntap, selv om retningslinjene legger opp til at kvotene kan omfordeles dersom disse ikke i 

tilstrekkelig grad reflekterer vannverdier for de berørte konsesjonærer.  
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Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig er enige i Hydro, SFE, Lyse, Statkraft og Energi Norge sine kommentarer vedrørende 

produksjonstilpasning av vannkraftverk med magasin. Regulerbare kraftverk med overløp skal 

behandles som ikke-regulerbar produksjon, men produksjonstilpasning sendes ut en stund i forveien 

og det er da som regel ikke mulig å forutse flomproblematikk. I de tilfeller der flere balanseansvarlige 

aktører blir produksjonstilpasset og det er aktuelt med en pro-rata-fordeling av produksjon, vil 

systemansvarlig be aktørene melde fra om en potensiell flomsituasjon eller andre relevante hensyn for 

produksjonstilpasningen. Systemansvarlig kan med bakgrunn i tilbakemeldingene fra aktørene og 

egne analyser vurdere å omfordele produksjonstilpasningskvotene. Systemansvarlig har tilgang til 

fyllingsgraden i de enkelte magasin, men har ikke oversikt over begrensninger i vannveier, 

tilsigsforhold, magasinterskler som kan oppstå ved lav vannstand, konsesjonskrav mv. Det vil alltid 

være produsenten som kjenner konsekvensen av begrensinger best. Systemansvarlig mener at 

begrensinger i den enkelte sak mest effektivt fremkommer i dialog med berørte aktører.  

 

Produksjonstilpasning skal normalt varsles i god tid slik at berørte produksjonsenheter får mulighet til å 

tilpasse sin magasindisponering før gjennomføringsperioden. Systemansvarlig mener på denne 

bakgrunn at en pro-rata-fordeling basert på installert effekt fører til likebehandling og ikke-

diskriminerende produksjonstilpasning. Dersom vedtak om produksjonstilpasning må gjennomføres på 

kort varsel vil det være nødvendig å gjøre en nærmere vurdering av magasinsituasjonen for berørte 

aktører. Dersom enkeltaktører vil ha større sannsynlighet for vanntap enn andre under den aktuelle 

perioden med produksjonsbegrensningen vil dette bli hensyntatt i fordelingen av produksjonskvoter. 

Det tas inn en presisering av ovennevnte i revidert forslag til retningslinjer. 

 

Forøvrig vises blant annet til følgende formulering i forslag til retningslinjer: Under og før 

gjennomføring av periode for produksjonstilpasning vil systemansvarlig ha jevnlig kontakt med berørte 

balanseansvarlige aktører. Det vil kunne bli aktuelt å omfordele tildelte kvoter dersom det viser at de 

tildelte kvoter ikke i tilstrekkelig grad reflektere kritikalitet og vannverdier for de berørte konsesjonærer. 

Det vil bli presisert i retningslinjene at det er systemansvarlig som omfordeler kvoter. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Hydro mener at metoden for fordeling basert på installert effekt ikke er det mest samfunnsmessig 

rasjonelle kriterium for slik fordeling. Alle kraftverk har ikke lik produksjonsprofil over året. Hydro viser 

til at systemansvarlig skriver at det vil kunne bli aktuelt å omfordele tildelte kvoter dersom det viser seg 

at de tildelte kvoter ikke i tilstrekkelig grad reflekterer kritikalitet og vannverdier for de berørte 

konsesjonærer. Hydro mener dette er bra, men at metodikk for dette bør presiseres ytterligere, både 

når produksjonstilpasning skyldes feil og når den skyldes driftsstanser. Hydro foreslår derfor at 

systemansvarlig legger til grunn siste relevante RK-bud fra aktørene ved fordeling av 

produksjonskvoter. RK-bud vil gi god indikasjon på vannets marginalpris for det respektive kraftverk. I 

tilfeller der RK-bud ikke foreligger fra aktuelle aktører, kan systemansvarlig be aktuelle aktører å angi 

sin evt. RK-pris til nevnte formål. Sekundært foreslår Hydro at systemansvarlig legger til grunn 

historisk 10-års gjennomsnittlig produksjon for hvert av de aktuelle kraftverkene for den tidsperioden 

det antas aktuelt å kreve produksjonstilpasning. 10-års gjennomsnittlig produksjonsdata kan fås 

direkte fra konsesjonærene i den enkelte sak om produksjonstilpasning.  

 

Statkraft mener at man burde finne en bedre metode enn forslaget om at produksjonstilpasning 

fordeles til balanseansvarlige aktører basert på installert effekt. Statkraft trekker frem som et eksempel 

et auksjonssystem hvor berørte konsesjonærer anmeldte kostnaden til Systemansvarlig for å flytte et 

gitt produksjonsvolum, med en gitt profil, for en definert tidsperiode. Basert på dette kunne 

Systemansvarlige velge de rimeligste tiltakene. Statkraft presiserer at et slikt system forutsetter 

selvfølgelig at Systemansvarlig betaler i henhold til budene. Statkraft mener at inntil et slikt system kan 

implementeres bør Systemansvarlige i vertfall ta hensyn brukstiden for berørte regulerbare kraftverk i 
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tillegg til installert effekt. Dette fordi det er stor forskjell på brukstiden for regulerbare kraftverk og dette 

er en størrelse som det er lett å beregne og bruke.  

 

Agder Energi viser til at det på side 24 i forslag til retningslinjer er listet opp noen forutsetninger som 

legges til grunn ved bruk av produksjonstilpasning i overskuddsområder. Det første kriteriet er knyttet 

til installert produksjonskapasitet. Det framgår ikke hvorfor dette er valgt. Agder Energi mener det 

synes mer logisk å benytte planlagt/forventet produksjon. Det samme spørsmålet gjelder også punktet 

om at fordeling av produksjonstilpasning til balanseansvarlig aktør baseres på installert effekt. 

 

Systemansvarliges merknad:  

Produksjonstilpasning skal ved planlagte driftsstanser fastsettes i god tid slik at produsentene kan få 

tid til å gjennomføre en rasjonell disponering av sine produksjonsressurser frem mot 

utkoblingstidspunktet. Gjeldende vannverdier på tidspunktet for vedtak om produksjonstilpasning vil 

normalt ikke være relevante for tidspunktet når produksjonstilpasningen faktisk skal gjennomføres.  

 

Forutsatt at vedtak om produksjonstilpasning er fattet i god tid før gjennomføringstidspunktet og de 

berørte produksjonsanlegg får tilstrekkelig tid til å tilpasse sin magasindisponering mener 

systemansvarlig at pro-rata-fordeling basert på installert effekt fører til likebehandling og ikke-

diskriminerende produksjonstilpasning ved planlagte driftsstanser. Dersom vedtak om 

produksjonstilpasning må fattes kort tid før gjennomføring og magasindisponering dermed i liten grad 

kan tilpasses et slikt vedtak, vil systemansvarlig tilstrebe å hensynta fare for flomtap eller andre 

begrensinger i produksjonsapparatet ved tildeling av kvoter. Som Hydro påpeker vil siste relevante 

RK-bud fra aktørene da kunne være en indikator som kan legges til grunn.  

 

Perioder med lokal redusert nettkapasitet grunnet langvarige revisjoner eller feil vil by på 

utfordringer for aktørene i kraftsystemet. For produsentene i et område som forventer nettoeksport i en 

periode med redusert nettkapasitet vil evnen til å unngå vanntap være spesielt viktig, sammen med 

muligheten til å delta i kraftmarkedet med så små begrensinger som mulig. Hvor store utfordringene i 

slike perioder blir vil være helt avhengig av hvordan produsentene tilpasser magasinstanden før 

perioden inntreffer. 

 

Systemansvarlig ser at både produksjonstilpasning og spesialregulering kan ha negative 

konsekvenser for effektiviteten i kraftmarkedet. Men vi mener at den valgte løsningen med en 

kombinasjon av de to tiltakene vil bidra til å minimere de potensielle negative konsekvensene. 

 

Statnett ønsker derfor i tillegg til de tidligere kommuniserte vurderingene å presisere viktigheten av 

å gi markedsaktørene incentiver til å tilpasse vanndisponeringen over en lengre periode, slik at 

faren for flomtap minimeres og behovet for eksportkapasitet til enhver tid tilpasses den tilgjengelige 

nettkapasiteten.  

 

Systemansvarlig mener at produksjonstilpasning gir gode incentiver til en fornuftig vanndisponering på 

lang sikt, som tar hensyn til de forventede nettrestriksjonene. Produksjonstilpasning gir incentiver til å 

tilpasse magasinstanden før nettrestriksjonene inntreffer, slik at planlagt produksjonen til enhver tid 

ventes å være tilpasset den fysisk tilgjengelige nettkapasiteten. Ved produksjonstilpasning vil 

kraftproduksjonen i et innestengt område prises på samme nivå som kraftproduksjonen i det lokale 

prisområde, slik at det ikke gis incentiver som kommer i konflikt med målet om tidlig tilpasning av 

magasinstanden for å minimere de negative effektene av lokale nettrestriksjoner. 

 

Spesialregulering som varsles i god tid kan gi incentiver til en magasindisponering som ikke 

samsvarer med ønsket om å få samsvar mellom planlagt produksjon og tilgjengelig nettkapasitet. 

Dette skyldes at produsentene kan forvente en ekstra gevinst i forhold til Elspot-prisen ved å ha 

mulighet til stor kraftproduksjon i perioder med mye spesialregulering. Gevinsten til de lokale 

aktørene vil til enhver tid være forskjellen mellom kraftprisen i Elspot og prisen ved 
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spesialregulering. Størrelsen på denne forventede ekstra gevinsten i forhold til spotmarkedet vil 

være avhengig av både aktørenes evne til å selge mer kraft i Elspot enn de lokale 

nettrestriksjonene tillater, og deres evne til å forsvare en lav nedreguleringspris. Begge disse 

elementene tilsier at aktørene ikke har nøytrale incentiver når det gjelder å tilpasse 

vanndisponeringen i forhold til den tilgjengelige nettkapasiteten. 

 

Systemansvarlig erkjenner at produsentene påføres økonomiske tap som følge av pålagte 

produksjonsbegrensninger og har ansvar for å påse at tiltak for vedlikehold, feilretting mv. som 

forårsaker eventuelle begrensninger, utføres så effektiv som mulig. Det er videre av stor betydning av 

vedtak om produksjonsbegrensninger fattes så tidlig av magasindipsoneringen i forkant blir så 

rasjonell som mulig, slik at bedriftsøkonomiske – og samfunnsøkonomisk tap minimeres. Ved ikke-

planlagte driftsstanser som følge av feil og uforutsette hendelser vil det være særskilt aktuelt å vurdere 

kvotefordelingen basert på vannverdier for de berørte konsesjonærer. 

 

I notat til NVE datert 27.2.2015 (med kopi til blant andre Statkraft, SFE og Energi Norge), har 

systemansvarlig skissert noen alternative fremtidige markedsbaserte virkemidler som alternativ til bruk 

av produksjonstilpasning. Dette har foreløpig ikke resultert i konkrete løsninger. NVE skriver i 

dokumentet 'Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst' fra 2018: "Når det gjelder 

kompensasjon er NVEs vurdering at det i dag ikke foreligger en god løsning for hvordan kompensering 

ved produksjonstilpasning skulle utformes. NVE vil vurdere å utrede denne problemstillingen 

nærmere." Systemansvarlig er positiv til at NVE ser nærmere på dette.  

 

Kriterier for når produksjonstilpasning vil bli vurdert som beskrevet på side 24 i "Forslag til 

retningslinjer for utøvelse av systemansvaret" gjelder produksjonstilpasning i overskuddsområder med 

begrenset overføringskapasitet i lengre tidsrom. Kriteriene ble utarbeidet etter forespørsel fra NVE. 

Dersom de nevnte kriterier er oppfylt vil systemansvarlig gjøre en vurdering om 

produksjonstilpasningen skal gjennomføres. Ettersom vedtak om produksjonstilpasning normalt skal 

fattes i god tid før gjennomføring mener systemansvarlig at det på vedtakstidspunktet ikke er rasjonelt 

å legge til grunn annet enn installert produksjonskapasitet. I en periode med betydelig begrensning i 

overføringskapasitet vil det være samfunnsmessig rasjonelt at produsenter tilpasser sin 

magasindisponering i forkant slik at vanntap unngås. Dette betyr at det er ønskelig og behov for en 

annen produksjonsprofil enn normalt både før og under en periode med produksjonstilpasning. Det vil 

derfor ikke være hensiktsmessig å legge forventet eller historisk produksjon til grunn for den aktuelle 

kvotefordelingen. Forbruk vil imidlertid bli estimert i forhold til normalforbruket i det berørte området på 

det aktuelle gjennomføringstidspunktet. Det er systemansvarliges vurdering at forbruk har høy 

predikerbarhet.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Hydro og Energi Norge viser til at iht. systemansvarsforskriften § 17 om samordning av driftsstanser, 

femte ledd, skal den som initierer en omprioritering av en allerede vedtatt driftsstans, betale for 

kostnader dette eventuelt påfører systemansvarlig eller andre konsesjonærer. I den forbindelse er det 

viktig at man inkluderer konsesjonærers kostnader knyttet til produksjonstilpasning. Hydro ber dermed 

systemansvarlig beskrive dette i retningslinjene for utøvelse av systemansvarsforskriften § 8b, selv om 

dette naturlig også må omtales ved senere utarbeidelse av retningslinjer for § 17.  

 

Systemansvarliges merknad:  

Dersom konsesjonær har dokumenterbare kostnader grunnet en omprioritering av en driftsstans, må 

konsesjonæren selv søke om refusjon fra systemansvarlig og legge ved billag for dokumenterbare 

kostnader som følge av selve omprioriteringen. Systemansvarlig vil gjøre en vurdering av 

kostnadsrefusjon basert på underlaget. Retningslinjene relatert til § 17 vil omtale dette. 
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Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon kommenterer at produksjonstilpasning er en alvorlig inngripen i den enkelte 

produsents disposisjonsrett av egen anleggsmasse uten at aktøren gis innsynsrett eller klageadgang, 

og derfor er et virkemiddel som må benyttes med større omhu enn hva som har vært tilfellet historisk 

fra systemansvarlig sin side. Ang.  systemansvarliges foreslåtte tekst «I de tilfeller der det er over 50 

% begrensning i maksimal overføringskapasitet i forhold til intakt nett ut fra et overskuddsområde vil 

Statnett benytte produksjonstilpasning uavhengig av antall balanseansvarlige aktører i området.» 

kommenterer SFE Produksjon at de kan ikke se at dette er en praksis som er fundert på en 

samfunnsøkonomisk vurdering. SFE Produksjon stiller seg tvilende til at en slik deterministisk modell 

basert på disse parameterne til enhver tid vil gi det mest samfunnsøkonomisk optimale resultatet, og 

stiller seg også undrende til at det i disse beregningene skal benyttes installert produksjonskapasitet 

og ikke forventet produksjon når man på forbrukssiden baserer seg på forventet forbruk. 

 

Lyse Produksjon kommenterer at forslaget til retningslinjer legger opp til at produksjonstilpasning skal 

benyttes både for separatområder og områder med begrenset overføringskapasitet i lengre tidsrom, 

uavhengig av antall balanseansvarlige aktører i området. Lyse Produksjon kommenterer at det er ikke 

gitt noen samfunnsøkonomisk begrunnelse for at produksjonstilpasning vil benyttes for 

overskuddsområder med over 50 % begrensning i overføringskapasiteten i lengre tidsrom (8 timer for 

regionalnett og en uke for transmisjonsnett, og mener dette strider mot prinsippet at systemansvarlig 

skal bruke markedsmessige virkemidler i størst mulig grad. Lyse Produksjon kommenterer at det ikke 

er gitt at produksjonstilpasning er det mest samfunnsøkonomisk rasjonelle i disse situasjonene. 

  

Lyse Produksjon mener at det er særlig ved begrenset overføringskapasitet i lengre tidsrom at det er 

en utfordring at systemansvarlig ikke ser kostnadene som påføres produsenter. Systemregulering vil 

derimot reflektere de samfunnsøkonomiske kostnadene og gi systemansvarlig et insentiv til å justere 

eller korte ned driftsstansen dersom dette er samfunnsøkonomisk rasjonelt. Lyse Produksjon 

kommenterer også forholdstallet 1,2 som systemansvarlig har benyttet i retningslinjene. Lyse 

Produksjon kommenterer at det ikke er oppgitt noen samfunnsøkonomisk begrunnelse for hvorfor 

dette forholdstallet er valgt. I tillegg blir produksjonsoverskudd her definert som summen av installert 

produksjonskapasitet fratrukket forventet last. Det er ikke klart hvorfor man har valgt å summere 

installert produksjonskapasitet fratrukket forventet last, og ikke for eksempel forventet produksjon 

fratrukket forventet last. Dette vil gjøre det mer sannsynlig med produksjonstilpasning i områder med 

godt regulerte kraftverk med høy produksjonskapasitet, selv om den forventede produksjon kan være 

lavere.  

 

Energi Norge viser til at forholdstallet 1,2 som systemansvarlig benytter i retningslinjene. Energi Norge 

kommenterer at det er ikke oppgitt noen samfunnsøkonomisk begrunnelse for hvorfor dette 

forholdstallet er valgt. I tillegg blir produksjonsoverskudd her definert som summen av installert 

produksjonskapasitet fratrukket forventet last. Det er ikke klart hvorfor man har valgt å summere 

installert produksjonskapasitet fratrukket forventet last, og ikke for eksempel forventet produksjon 

fratrukket forventet last.  

 

Statkraft viser til beskrivelse på side 24: «Produksjonstilpasning i overskuddsområder med begrenset 

overføringskapasitet i lengre tidsrom». Statkraft mener at siden man ikke gjør bruk av markedsmessig 

prinsipper burde det i henhold til fos og føringer gitt av NVE vært en samfunnsøkonomisk forankring 

av valgte løsninger, noe som helt mangler. Statkraft kommenterer at det ikke er oppgitt noen 

begrunnelse for valg av forholdstallet 1,2 I tillegg blir produksjonsoverskudd her definert som summen 

av installert produksjonskapasitet fratrukket forventet last. Det er ikke klart hvorfor man har valgt å 

summere installert produksjonskapasitet fratrukket forventet last, og ikke for eksempel forventet 

produksjon fratrukket forventet last.  
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Systemansvarliges merknad:  

NVE etterspurte i 2015 hvilke kriterier som legges til grunn for vurdering av når det er aktuelt å benytte 

produksjonstilpasning. 50 % begrensning i maksimal overføringskapasitet ble valgt som et kriterium for 

å enkelt kunne utelukke bruken av produksjonstilpasning i de tilfellene der begrensningen i 

overføringskapasiteten er lavere enn 50 %, på samme måte som at produksjonstilpasning vil 

utelukkes i de tilfellene der det forholdet mellom forventet produksjonsoverskudd og 

overføringskapasitet er lavere enn 1,2. I de tilfellene der begrensningen i overføringskapasitet er over 

50 % og det nevnte forholdstallet er over 1,2, må det gjøres en individuell vurdering for hver sak. Store 

spesialreguleringsvolum skaper ubalanser og påvirker frekvenskvaliteten.  

 

Kriteriene er dermed ikke absolutte for når produksjonstilpasning vil bli benyttet, men absolutte i 

forhold til når produksjonstilpasning ikke vil bli benyttet. Systemansvarlig har erfart at utnyttelsen av 

nettkapasiteten i perioder med overføringsbegrensing blir mer effektiv ved å kombinere bruken av 

produksjonstilpasning med noe spesialregulering. Det vises til systemansvarliges undersøkelse av 

utnyttelsen av ledningskapasiteten ut av området mellom Ørskog og Sogndal før og etter gjennomført 

produksjonstilpasning i 2015. (Dokumentert i brev til NVE datert 2.11.2015) 

 

Ved at vedtak fattes tidlig og ved tett dialog med berørte aktører i gjennomføringsfasen vil vanntap 

kunne unngås eller minimeres. I mange saker vil derfor den samfunnsøkonomiske netto-nytten av å 

benytte produksjonstilpasning være betydelig. Det bør derfor foreligge enkle og etterprøvbare kriterier 

for når produksjonstilpasning ikke skal benyttes.  

 

Som nevnt ovenfor skal vedtak om produksjonstilpasning normalt fattes i god tid før gjennomføring. På 

vedtakstidspunktet er det derfor ikke rasjonelt å legge til grunn annet enn installert 

produksjonskapasitet. Forbruk vil imidlertid bli estimert i forhold til normalforbruket i det berørte 

området på det aktuelle gjennomføringstidspunktet. Ved vedtak rett før gjennomføringstidspunktet vil 

systemansvarlig vurdere magasinsituasjonen hos berørte produsenter og vurdere om dette gir 

grunnlag for en annen fordeling av kvoter. 

 

For systemansvarlig er det av stor betydning å kunne benytte objektive, forutsigbare og etterprøvbare 

kriterier ved anvendelse av produksjonstilpasning. Forventet produksjon er normalt en langt mer 

usikker størrelse enn forventet forbruk. Dette gjelder i særlig grad når vedtak om produksjonstilpasning 

vedtak i lang tid før gjennomføringstidspunktet. 

 

Tidligere erfaringer tilsier at best utnyttelse av nettkapasiteten i overskuddsradialer oppnås med en 

jevn produksjon i bunn (ved produksjonstilpasning) og spesialregulering ned for å holde ønsket margin 

til ledningenes maksimale overføringskapasitet. Ved bruk av spesialregulering ned i tillegg til 

produksjonstilpasning, vil markedet tildeles en del av kapasiteten og eventuelle overløp eller lignende 

vil da gjenspeiles i spesialreguleringsprisene. Systemansvarlig forsøker alltid, ved driftsstanser som 

har stor aktør- eller markedspåvirkning, å utfordre eieren av driftsstansen til å gjennomføre arbeidet på 

kortest mulig tid og jobbe AUS (Arbeid Under Spenning) i de tilfeller dette er mulig. 

 

Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon kommenterer retningslinjeteksten som angir at produksjonstilpasning benyttes 

dersom begrensningen har eller forventes å ha en varighet på 8 timer. SFE produksjon stiller seg 

tvilende til argumentasjonen om manglende bud siden systemansvarlig har anledning til å pålegge 

konsesjonær å stille bud samt at systemansvarlig har en mekanisme for prising av manglende bud. 

 

Energi Norge viser til at retningslinjene oppgir at produksjonstilpasning vil benyttes ved begrensninger 

i regionalnettet med varighet over 8 timer. Begrunnelsen for dette er oppgitt til å være at det ofte er 

manglende RK-bud i regionalt distribusjonsnett (regionalnett) og lokalt distribusjonsnett 

(distribusjonsnett). Energi Norge mener at denne adgangen bør fjernes ettersom retningslinjene 
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allerede har definert at det vil benyttes produksjonstilpasning i områder med kun én dominerende 

balanseansvarlig aktør.  

  
Systemansvarliges merknad  

SFE Produksjon viser trolig til bestemmelsen i fos § 12 fjerde ledd: "Systemansvarlig kan i vanskelige 

driftssituasjoner rekvirere effekttilgang ved å kreve at all tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon 

og forbruk anmeldes i regulerkraftmarkedet, etter at prisen i elspotmarkedet er satt". Systemansvarlig 

understreker at dette er en bestemmelse som kommer til anvendelse i (anstrengte) vanskelige 

driftssituasjoner og i utgangspunktet ikke er tiltenkt situasjoner som omfatter planlagte driftsstanser.  

 

I regional- og distribusjonsnett er det ofte flere aktører med mindre volum. Selv om systemansvarlig vil 

kunne pålegge anmelding av slike bud ved planlagte driftsstanser øker dette kompleksiteten ved 

spesialregulering betydelig. Enkelte produksjonsanlegg, spesielt tilknyttet regional- og 

distribusjonsnettet er ikke tilknyttet en døgnbemannet driftssentral. Dette øker kompleksiteten 

ytterligere. 

 

Produksjonstilpasning vil av hensyn til markedsmaktposisjonen bli benyttet i områder med kun én 

balanseansvarlig aktør også når varigheten av driftsstans er mindre enn 8 timer. Når flere aktører er 

berørt, vil produksjonstilpasning bli benyttet ved begrensninger i regionalnettet med varighet over 8 

timer. Når utløsende kriteria er 8 timer i regionalnettet mot en uke i transmisjonsnettet skyldes dette 

blant annet at det ofte er mangel på bud i RK-markedet fra produksjonsenheter tilknyttet distribusjons- 

og regionalnettet. Det vil derfor være mer krevende å benytte spesialregulering over flere dager ved 

driftsstanser i regionalnettet enn ved driftsstanser i transmisjonsnettet.  
 

Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon kommenterer at systemansvarlig legger opp til at produksjonsbegrensninger legges 

på de balanseansvarlige. SFE Produksjon kan ikke se at systemansvarlig har anledning til å pålegge 

den balanseansvarlige produksjonstilpasning når det i fos er vist til konsesjonær.  

 

Statkraft viser til at i henhold til annet ledd i fos kan systemansvarlig pålegge konsesjonærer å tilpasse 

sine produksjonsplaner til begrensninger i overføringsnettet, og systemansvarlige fastsetter hvordan 

daglig kapasitet fordeles mellom flere konsesjonærer. Statkraft påpeker at i forslaget til retningslinjer 

foreslår Statnett at for produksjonstilpasning som berører ulike konsesjonærer så skal 

balanseansvarlig foreta fordelingen «mellom ulike konsesjonærer og produksjonsenheter.» Statkraft 

mener at dette er i strid med forskriftsteksten, som kun gir systemansvarlig kompetanse til å 

bestemme hvorledes ledig kapasitet skal fordeles mellom ulike konsesjonærer. Statkraft kan ikke se at 

forskriften åpner for at systemansvarlig kan delegere denne myndigheten til andre. Statkraft mener at 

delegasjon til kommersielle aktører reiser andre juridiske spørsmål som ikke er adressert i 

høringsnotatet, herunder spørsmål relatert til konkurranserett: Hvis en balanseansvarlig som selv er 

produsent skal fordele en produksjonsbegrensning mellom seg selv og andre er spørsmålet hvordan 

man kan gjøre denne fordelingen på en rasjonell måte uten å utveksle markedssensitiv informasjon. 

Det siste kan som kjent være i strid med konkurranseloven. Dette er problemstillinger aktørene er 

oppmerksom på, og det er derfor ikke slik som forutsatt i Statnetts kommentar at den 

balanseansvarlige «sitter med detaljert informasjon om marginalkostnader» for alle anlegg han har 

balanseansvaret for.  

 

Systemansvarliges merknad:  

Systemansvarlig fatter vedtak om produksjonstilpasning overfor de balanseansvarlige selskaper som 

har regulerbare produksjonsanlegg med en ytelse på mer enn 10 MW i sin portefølje. Disse 

selskapene melder inn produksjonsplaner til systemansvarlig fordelt på stasjonsgrupper for alle 

produksjonsanlegg som de har balanseavtale med. Vedtaket kan alternativt vært rettet mot det enkelte 

produksjonsanlegg, men per i dag mottar ikke systemansvarlig produksjonsplaner for små 
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enkeltaktører men for stasjonsgrupper. Det er også mindre produksjonsanlegg som ikke har 

kontinuerlig måling som gir informasjon om produksjonen i sanntid. Det er kun balanseansvarlige 

selskaper som melder inn bud i regulerkraftmarkedet.  

  

Dersom vedtak om produksjonstilpasning skal rettes til det enkelte produksjonsanlegg, vil det være 

behov for betydelig omlegginger blant annet i gjeldende håndtering av balanseansvar, 

anmeldingsrutiner og utforming av driftskontrollsystemer. 

 

Systemansvarlig fatter i utgangspunktet vedtak om produksjonstilpasning overfor de 

balanseansvarlige selskaper som i henhold til informasjon fra NVE har produksjonsanlegg med 

magasin i sin portefølje. Disse selskapene melder inn produksjonsplaner til systemansvarlig fordelt på 

stasjonsgrupper for alle produksjonsanlegg som de har balanseavtale med. Så lenge det finnes 

tilgjengelig regulerbar produksjon vil systemansvarlig unngå å fatte vedtak om produksjonstilpasning 

på ikke regulerbare produksjonsanlegg. Vedtak om produksjonstilpasning er rettet mot 

balanseansvarlig og det er balanseansvarlig som plikter å følge vedtaket ved anmelding av 

produksjon. Dersom balanseansvarlig har avtaler som gir adgang til å fordele produksjonstilpasningen 

på flere produksjonsanlegg vil ikke systemansvarlig motsette seg dette. Vedtaket gir imidlertid ikke 

balanseansvarlig hjemmel til å pålegge andre produsenter tilpasning av produksjonen og er derfor 

ingen delegasjon av offentlig myndighet. 

 

Systemansvarlig viser til brev fra OED til Energi Norge datert 16.5.2017 (med OEDs 

dokumentreferanse 16/3502-) "Spørsmål knyttet til systemansvarliges praksis for bruk av 

produksjonstilpasning ved langvarige driftsstanser". I dette brevet skriver OED følgende: Når det 

gjelder diskriminerende behandling av aktører viser NVE til at nøytral og ikke-diskriminerende atferd 

innebærer at like tilfeller skal behandles likt. NVE anser pro-rata fordeling basert på installert effekt 

som et objektivt kriterium, og at prinsippet om nøytral og ikke-diskriminerende opptreden dermed er 

ivaretatt. Videre mener de at konsesjonær etter fos. § 8 åttende ledd i denne sammenheng må forstås 

som balanseansvarlig selskap. NVE mener også at balanseansvarlige selskaper til enhver tid bør 

vurdere å sikre seg retten til å fordele produksjonstilpasningskvoter på alle produksjonsanlegg i sin 

portefølje gjennom bilaterale avtaler, uavhengig av Statnetts praktisering. 

 

Balanseansvarlig selskap melder inn produksjonsplaner fordelt på stasjonsgrupper for alle 

produksjonsanlegg de har balanseavtale med. Vedtak etter fos. § 8 åttende ledd omhandler endring i 

produksjonsplaner. Departementet sier seg derfor enig med NVE i at balanseansvarlig bør vurdere å 

sikre seg rett til justering av produksjonsplaner for aktører de er balanseansvarlig for gjennom 

bilaterale avtaler, uavhengig av Statnetts praktisering av fos. 

 

Dersom det foreligger en bilateral avtale som gir balanseansvarlig rett til å fordele kvoter til andre 

produksjonsenheter i porteføljen enn den balanseansvarliges egne, forutsetter systemansvarlig at 

dette kan gjøres uten å utveksle markedssensitiv informasjon. Statnetts kommentar om at den 

balanseansvarlige «sitter med detaljert informasjon om marginalkostnader» for alle anlegg han har 

balanseansvaret for, var uheldig og misvisende. Forslag til retningslinjene vil bli oppdatert på dette 

punkt. 

 

Høringsinstansenes innspill 

SFE Produksjon skriver at årsaken til produksjonstilpasninger ofte er nettbegrensninger forårsaket av 

vedlikehold i nettet eller nettutvikling. De finner det uheldig at tilfeldig berørte produsenter blir påført 

store kostnader som helt klart er en kostnad som tilhører det enkelte nettprosjektet. Det er også 

uheldig at det enkelte nettprosjektet ikke ser den reelle kostnaden ved de begrensninger i nettet 

prosjektet medfører. SFE Produksjon mener det bør etableres en kompensasjonsordning til 

produsenter som blir berørt av produksjonstilpasning slik at dette virkemiddelet ikke blir misbrukt for at 

Statnett som netteier ønsker å holde prosjektkostnadene nede. SFE Produksjon viser til at NVE har 

skrevet «Per i dag er NVEs vurdering at det ikke foreligger en god løsning for hvordan kompensering 
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ved produksjonstilpasning skulle utformes. NVEs vurdering er at en eventuell kompensasjonsordning 

ved produksjonstilpasning må utformes slik at det kan fastsettes et nivå på kompensasjonen som så 

langt som mulig gjenspeiler det prisen ville vært i en markedsløsning, og som gir både 

systemansvarlig og produsentene de riktige insentivene». SFE produksjon kommenterer videre at de 

mener systemansvarlig burde ha kjent sin besøkelsestid og kommet med gode forslag til hvordan en 

slik kompensasjonsordning som gir riktige insentiver kunne utformes. 

 

Lyse Produksjon kommenterer at vedtak om produksjonstilpasning er et av systemansvarliges 

kraftigste virkemidler og kan påføre produsenter store kostnader. Ifølge fos § 4 skal systemansvarlig i 

størst mulig utstrekning gjøre bruk av virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper. I NVE 

sin oppsummeringsrapport om forskriftsendringene i fos2 skriver NVE at systemansvarlig skal bruke 

markedsløsninger for å håndtere flaskehalser der dette er samfunnsmessig rasjonelt. Lyse Produksjon 

mener derfor at produksjonstilpasning skal være et alternativ dersom markedsløsninger ikke er den 

samfunnsøkonomisk beste tilpasningen. Lyse Produksjon mener at forslaget til retningslinjer for § 8b 

om planlagt effektregulering ikke reflekterer dette.  

 

Lyse Produksjon kommenterer at tilsvarende som for fastsettelsen av handelskapasiteter er dette 

viktig ettersom systemansvarlig kan ha et insentiv til å pålegge produksjonstilpasning fremfor å bruke 

markedsmessige prinsipper. Produksjonstilpasning forenkler systemdriften og systemansvarlig ser 

ingen kostnader ved produksjonstilpasningen, noe Lyse Produksjon for øvrig mener er en svakhet ved 

dagens regelverk.  

 

Statkraft kommenterer at Statnett legger til grunn at produksjonstilpasning ikke gir rett til 

kompensasjon for ulemper og tap. Statkraft mener det åpenbart er urimelig at enkeltaktører skal bære 

kostnader ved tiltak som Systemansvarlig mener er samfunnsøkonomisk lønnsomt for det norske 

kraftsystemet. Statkraft viser til en tidligere kommentar at de mener produkstilpasning ofte er en 

konsekvens av større nettutbygging, og at nettutbygger ser ikke berørte aktørers kostnad som følge av 

redusert nettkapasitet og har ikke incentiver til å minimalisere ulempen for berørte aktører. Statkraft 

foreslår at aktører som blir påført produksjonstilpasning og som har økonomisk tap ved dette kan få 

dekket tapet fra Systemansvarlige ved å sannsynliggjøre tapet. Statkraft foreslår videre at 

systemansvarlige bør sikre seg retten til å få refundert denne kostnaden fra de som påfører 

nettbegrensningen.  

 

Agder Energi viser til NVE rapport 56-2018 hvor NVE bl.a. skrev: "Flere av høringsinstansene 

etterlyser nærmere presisering av når systemansvarlig kan gi pålegg om produksjonstilpasning og at 

det bør forskriftsfestes en plikt til å betale kompensasjon. NVE presiserer at en nærmere beskrivelse 

av kriteriene og vurderingene som ligger til grunn for pålegg om produksjonstilpasning skal fremgå av 

retningslinjene. Når det gjelder kompensasjon er NVEs vurdering at det i dag ikke foreligger en god 

løsning for hvordan kompensering ved produksjonstilpasning skulle utformes. NVE vil vurdere å utrede 

denne problemstillingen nærmere." Agder Energi kommenterer at slik retningslinjene nå fremstår er 

det fortsatt ikke gjort noe forsøk på å finne en god løsning på en markedsmessig kompensasjon ved 

bruk av produksjonstilpasning. Agder Energi beklager det og vil nok en gang henstille til en mer 

samfunnsmessig rasjonell løsning på dette området. I tilfeller hvor for eksempel godt regulerbart 

vintervann må selges i lavpris-perioder, eller at flomtap framtvinges i et vassdrag for å oppfylle vedtatt 

produksjonsvolum, bør det være mulig å finne relativt enkle løsninger på å beregne en "spesialpris" på 

regulert volum. Dette bør inkluderes i retningslinjene.   

 

Energi Norge kommenterer at ifølge fos § 4 skal systemansvarlig i størst mulig utstrekning gjøre bruk 

av virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper. Produksjonstilpasning skal derfor være et 

alternativ dersom markedsløsninger ikke er samfunnsøkonomisk rasjonelt. Energi Norge mener at 

forslaget til retningslinjer for § 8b om planlagt effektregulering ikke helt reflekterer dette.  

                                                      
2 http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_56.pdf 



Versjon: 19-0  Til godkjenning hos NVE 
18/01329-16 
   

 
 

37 

Åpen informasjon / Public information 

 

Systemansvarliges merknad:  

§ 8b annet ledd er ikke omfattet av bestemmelser om betaling. Systemansvarlig skal opptre 

samfunnsmessig rasjonelt og ikke-diskriminerende og vil ved enhver driftsstans jobbe for å minimere 

begrensningene i nettet, vurdere hvilket virkemiddel som gir den mest samfunnsrasjonelle løsningen 

og koordinere driftsstanser for å minimere samfunnsøkonomiske tap uten bedriftsøkonomiske 

insentiver. Systemansvarlig viser til at NVE skriver i høringsdokument til endringer i fos at de vil 

vurdere å utrede problemstilling rundt kompensasjonsordning3: "Når det gjelder kompensasjon er 

NVEs vurdering at det i dag ikke foreligger en god løsning for hvordan kompensering ved 

produksjonstilpasning skulle utformes. NVE vil vurdere å utrede denne problemstillingen nærmere."  

For øvrig vises til systemansvarliges merknader ovenfor vedrørende tidligere notat om utvikling av 

mulige fremtidige markedsbaserte virkemidler. 

 

Etter systemansvarliges oppfatning benyttes markedsmessige virkemidler (som elspotområder og 

spesialregulering) der det er samfunnsmessig rasjonelt. Produksjonstilpasning kan benyttes i de 

tilfeller det kun er én balanseansvarlig aktør, én balanseansvarlig aktør med stor markedsmakt, ved 

separatområder og dersom det er betydelige begrensinger i overføringskapasiteten ved langvarige 

driftsstanser. Dette er driftssituasjoner der det er viktig med forutsigbarhet i produksjonsplaner for å 

kunne utnytte kapasiteten i nettet maksimalt. Systemansvarlig vurderer produksjonstilpasning til å 

generelt sett ha liten markedspåvirkning dersom det ikke oppstår unormale omstendigheter og 

aktørene varsles i god tid. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Lyse Produksjon kommenterer at de mener det er viktig å sikre god dialog mellom systemansvarlig og 

balanseansvarlig aktører ved pålegg om produksjonstilpasning, og er derfor positive til at 

retningslinjene beskriver at systemansvarlig vil ha jevnlig kontakt med berørte balanseansvarlige 

aktører både før og under periode for produksjonstilpasning. Det er også viktig at det settes krav til at 

systemansvarlig skal informere balanseansvarlige aktører fortløpende ved endringer i behovet for 

produksjonstilpasning. For eksempel dersom driftsstansen avsluttes tidligere enn planlagt eller blir 

avlyst på grunn av værforhold. 

  

Lyse Produksjon mener det er en utfordring at det i forslaget til retningslinjer står at systemansvarlig 

skal informere balanseansvarlige aktører om produksjonstilpasninger så snart begrensningen i nettet 

er kjent. I praksis vil det bety at produsenter i mange tilfeller kun vil informeres om 

produksjonstilpasninger etter at driftsstansene er vedtatt og godkjent. Systemansvarlig sitt arbeid for å 

samordne driftsstanser har som mål å minimere de samfunnsøkonomiske kostnadene, og skal ta 

hensyn til produsentenes kostnader. Lyse Produksjon kommenterer at det ikke er klart for dem 

hvordan systemansvarlig skal ta hensyn til kostnadene ved produksjonstilpasning dersom produsenter 

kun blir informert om produksjonstilpasningen etter at driftsstansen er godkjent og vedtatt. Lyse 

Produksjon kommenterer at dette gir produsenter liten mulighet for å påvirke tidspunktet for 

driftsstansen og den tilhørende produksjonstilpasningen. For å sikre god disponering av magasinene 

ønsker Lyse Produksjon helst å bli informert om produksjonstilpasninger ett år i forveien, og dersom 

det er fleksibilitet rundt driftsstansen ønsker gjerne å bli involvert for sikre at den mest 

samfunnsøkonomiske løsningen velges.  

  

Energi Norge viser til at det i forslaget til retningslinjer står at systemansvarlig skal informere 

balanseansvarlige aktører om produksjonstilpasninger så snart begrensningen i nettet er kjent. Energi 

Norge mener at det er en utfordring at produsenter i mange tilfeller kun informeres om 

produksjonstilpasninger etter at driftsstansene er vedtatt og godkjent. Det gir produsenter liten 

mulighet for å påvirke tidspunktet for driftsstansen og den tilhørende produksjonstilpasningen. 

Systemansvarlig sitt arbeid for å samordne driftsstanser har som mål å minimere de 
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samfunnsøkonomiske kostnadene og skal ta hensyn til produsentenes kostnader. Energi Norge mener 

at det ikke klart for dem hvordan systemansvarlig skal ta hensyn til kostnadene ved 

produksjonstilpasning dersom produsenter kun blir informert om produksjonstilpasningen etter at 

driftsstansen er godkjent og vedtatt. Energi Norge mener det er viktig at det settes krav til at 

systemansvarlig skal informere balanseansvarlige aktører dersom produksjonstilpasningen vil ha 

kortere varighet enn forventet og at vedtaket om produksjonstilpasning oppdateres fortløpende ved 

endringer.  

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig koordinerer driftsstansene etter beste evne og tilpasser utkoblingstidspunkter til tider 

det er liten sannsynlighet for stort kjøreønske og minst samlet belastning for de berørte aktører. Det er 

ønskelig å være i dialog med alle de berørte aktørene slik at systemansvarlig kan finne 

utkoblingstidspunkter som fungerer for både produsentene og konsesjonær som skal utføre arbeidet. 

Samtidig kan ikke systemansvarlig avtale tidspunktene for utkoblinger med produsentene før det 

sendes melding til markedet gjennom UMM (Urgent Market Message). I motsatt fall vil produsentene 

sitte med innsideinformasjon fra tidspunktene er avtalt til markedsmelding er sendt ut.  

 

Når driftsstansene planlegges i god tid vil det samtidig være et visst potensiale for at uforutsette 

hendelser påvirker den fastsatte produksjonsfordelingen. Systemansvarlig ønsker en jevnlig dialog 

med alle de berørte aktørene om forhold som kan påvirke vedtatt produksjonstilpasning og vil om 

nødvendig foreta justeringer, som sikrer en mest mulig rasjonell gjennomføring av vedtatte 

driftsstanser og tilhørende vedtatte produksjonstilpasninger. 

 

Dersom utkoblinger blir ferdige før tiden skal produksjonstilpasningen oppheves når jobben er ferdig 

og den produksjonstilpassede aktøren kan handle i intradagmarkedet.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Lyse Produksjon mener at produksjonstilpasning i retningslinjene omtales som et effektivt verktøy for å 

forenkle systemdriften og redusere systemreguleringen, og ikke som et alternativ kun dersom 

markedsmessige virkemidler ikke er samfunnsøkonomisk rasjonelle. I forslaget til retningslinjer skriver 

systemansvarlig at det ikke er ønskelig med store ubalanser i kraftsystemet allerede i planfasen 

ettersom dette krever betydelig opp- og nedreguleringsbehov i den operative driften. Videre står det 

også at systemansvarlig ikke ønsker for store volumer av systemregulering, og at systemansvarlig 

planlegger bruk av produksjonstilpasning i kombinasjon med systemregulering. Det virker dermed å 

være praktiske hensyn til systemdriften som er begrunnelsen for at produksjonstilpasning benyttes 

fremfor samfunnsøkonomiske hensyn. 

 

Energi Norge viser til at det i forslaget til retningslinjer står at det ikke er ønskelig med store ubalanser 

i kraftsystemet allerede i planfasen ettersom dette krever betydelig opp- og nedreguleringsbehov i den 

operative driften. Videre står det også at systemansvarlig ikke ønsker for store volumer av 

systemregulering, og at systemansvarlig planlegger bruk av produksjonstilpasning i kombinasjon med 

systemregulering. Energi Norge oppfatter at produksjonstilpasning her ikke omtales som alternativ kun 

dersom markedsmessige virkemidler ikke er samfunnsøkonomisk rasjonelle, men derimot som et 

verktøy som kan anvendes for å forenkle systemdriften og redusere systemreguleringen.  

 

Energi Norge kommenterer at produksjonstilpasning er et virkemiddel som gir adgang til direkte 

inngripen i markedsaktørers produksjonsplaner primært av hensyn til system-/nettbegrensninger, og at 

mekanismen bak produksjonstilpasning er at systemansvarlig kan påføre markedsaktører kostnader, 

mens en selv ikke har noen eller svært lave kostnader ved ordningen. Energi Norge mener at siden 

produksjonstilpasning kan anvendes i situasjoner med planlagte driftsstanser har Statnett 

bedriftsøkonomisk insentiv til å benytte denne ordningen selv når den ikke er den samfunnsmessig 

mest rasjonelle ved vedlikehold av egne anlegg eller nybygging som krever driftsstanser. For 
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virkemidler med denne type insentivstruktur er det særlig viktig at retningslinjene beskriver en tydelig 

metode for samfunnsmessig rasjonell agering, og at det er transparens rundt bruk av virkemidlet.  

 

Energi Norge kommenterer at øvrige begreper som f.eks. "stor markedsmakt" og "kriteriet om 50% 

begrensning bør presiseres og begrunnes.  

  

Systemansvarliges merknad:  

Det er riktig at stort volum og mange spesialreguleringer tar mye fokus fra driften av nettet for øvrig og 

dermed bidrar til svekket forsyningssikkerhet. Økende mengde spesialregulering ned for håndtering av 

flaskehalser bidrar også til ubalanser i kraftsystemet og behov for tilsvarende oppreguleringer. I 

perioder med mye spesialregulering påvirkes frekvenskvaliteten i det nordiske synkronområdet 

negativt. Samlet gir dette svekket driftssikkerhet. 

 

Systemansvarlig har tidligere påpekt at bruk av produksjonstilpasning gir en effektiv utnyttelse av 

tilgjengelig overføringskapasitet. Av hensyn til driftssikkerheten er det svært viktig for systemansvarlig 

å påse at ledningene ikke overbelastes, som følge av plutselige produksjonsendringer ved timeskift, 

hvis overføringen på ledningen er i nærheten av termisk grense. Ved bruk av spesialregulering må det 

derfor legges inn en sikkerhetsmargin mellom tillatt flyt og den faktiske nettkapasiteten. Hvor stor 

margin som trengs avgjøres av hvor variabel mengden spesialregulering i MW er ved timeskift. Et 

stabilt volum spesialregulering betyr at driften kan ligge nærmere termisk grense mens et varierende 

spesialreguleringsvolum gir et behov for større margin, noe som da vil redusere total eksport ut fra 

området og kan øke risikoen for vanntap over tid. 

 
Systemansvarlig benytter produksjonstilpasning når tidligere nevnte kriterier er oppfylt og det vurderes 

som samfunnsmessig rasjonelt av hensyn til systemutnyttelse og driftssikkerhet i forhold til bruk av 

andre virkemidler.  

 

Systemansvarlig skal drifte nettet på en nøytral, ikke-diskriminerende måte og benytte virkemidler som 

er samfunnsmessig rasjonelle uten bedriftsøkonomiske insentiver. Systemansvarlig er enig i at det er 

viktig med tydelige og etterprøvbare kriterier og metode for gjennomføring av produksjonstilpasning. 

Retningslinjene gir etter systemansvarliges vurdering en tydelig beskrivelse av dette. 

 

Vi viser til systemansvarliges merknad tidligere i høringssvaret til Energi Norge der systemansvarlig 

kommenterer forholdstallet 1,2 og 50 % begrensning.  

  

Med stor markedsmakt i et område menes områder der en aktør har en dominerende markedsandel 

slik at konkurransesituasjonen ikke vil være reell eller tilstrekkelig til å ha et velfungerende marked. 

Dette er tatt med inn i oppdatert forslag til retningslinjer. 

 

2.6.3 Tredje ledd  

Høringsinstansenes innspill 

Hydro kommenterer at systemansvarlig har skrevet at de ikke har systemer for å nyttiggjøre seg 

informasjon forskriftsfestet i ny § 8b tredje ledd, men vil informere konsesjonærene når de er klar til å 

ta imot slike planer fra sluttbrukere. Hydro peker på at systemansvarsforskriften vil fra 1. juli 2019 i ny 

§ 8b tredje ledd, kreve slik innrapportering fra sluttbrukere. Hydro mener dermed at det er viktig at 

NVE, som tilsynsmyndighet, under sin behandling av systemansvarlig sitt forslag til nye retningslinjer, 

gir konsesjonærene dispensasjon fra nevnte regelverk frem til systemansvarlig er klar til å motta 

planer om effektregulering fra sluttbrukere. Hydro foreslår som et alternativ at bestemmelsen ikke 

vedtas før Statnetts systemer er brukervennlig og tilgjengelig for aktørene. 
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Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig er enig i Hydro sin kommentar om at det ikke kan kreves at aktørene skal sende inn 

planer inntil systemansvarlig har fått på plass systemer som muliggjør dette. Systemansvarlig har 

verken hjemmel til å gi dispensasjon fra forskriften eller endre ikrafttredelsesdato for paragrafer eller 

ledd i forskriften, og ber derfor NVE ta stilling til dette innspillet. Systemansvarlig vil oppdatere 

retningslinjene i rimelig tid før systemer blir tilgjengelig for aktørene, og da vil følgelig aktørene få 

mulighet til å kommentere dette og gis rimelig tid til å tilpasse seg nye rutiner. 

 

 

2.7 Kommentarer til retningslinjene fos § 14a  

Kun de leddene som er kommentert av høringsinstanser er tatt med i dette kapittelet. 

2.7.1 Generelle kommentarer til fos § 14a 

Høringsinstansenes innspill 

Glitre Energi Nett kommenterer at 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". Glitre energi viser til at det historisk har vært ønske om stadig endring 

av anleggsdata som registreres. Videre kommenterer de ønske om å endre til "Systemansvarlig skal i 

samarbeid med bransjen sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i henhold til 

denne bestemmelsen." 

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig oppfatter at Glitre Energi Nett foreslår en endring til selve forskriftsteksten i sitt 

høringsinnspill for retningslinjer til fos § 14a. Systemansvarlig har ikke anledning til å vurdere 

endringer i selve forskriftsteksten, da dette er NVEs ansvarsområde. Når det gjelder godkjenning av 

parameterlistene er disse lagt ved som vedlegg til retningslinjene for § 14a, og vil godkjennes av NVE i 

forbindelse med godkjenning av retningslinjer. Ved eventuelle fremtidige endringer i parameterlister vil 

dette bli gjenstand for ny høring og ny godkjenning fra NVE. Systemansvarlig mener dette bør dekke 

Glitre Energi Netts innspill.  

 

Vedrørende kommentaren om at forskriftsteksten, som angir at systemansvarlig skal sørge for 

systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering, bør gjøres i samarbeid med bransjen, viser 

systemansvarlig til at dette er noe systemansvarlig legger opp til. Eksempelvis er utviklingen av 

Fosweb og Autofos prosjektet (automatisk dataoverføring fra anleggseierregistrer til 

systemansvarliges systemer), tiltak rettet mot å etablere effektive systemer for innrapportering av data. 

Bransjen (aktørene) har vært invitert til å delta i utviklingen av Autofos og flere selskaper er aktivt med 

i denne utviklingen. Systemansvarlig har søkt å tilrettelegge for å lage løsninger som tilfredsstiller 

både avsender og mottagers behov for anleggsdata. Systemansvarlig har foreslått en oppdatering av 

retningslinjene ved at vi har lagt til en setning som sier at "Systemansvarlig vil i arbeidet med 

videreutvikling av Fosweb og Autofos inkludere bransjen." Systemansvarlig ønsker å ha fokus på å 

involvere bransjen, og tar med seg innspillet fra Glitre Energi Nett i vårt videre arbeid. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge kommenterer at siden forskriftsteksten beskriver et snevert handlingsrom, blir 

hovedspørsmålet om retningslinjene legger opp til effektiv gjennomføring av forskriftsteksten slik den i 

dag ser ut. Som Statnett er inne på i høringsdokumentet, vil nytt EU-regelverk kunne føre til endringer 

i rapporteringsplikt og -omfang. Det vises også på dette området til KORRR-regelverket, hvor det bl.a. 

fremgår at DSO skal ha tilgang til strukturelle data (anleggsdata) for SGU-er tilknyttet sitt område. 

Etter Energi Norges oppfatning bør implementering av KORRR-regelverket være et aktuelt tema i 

videre TSO/DSO-samarbeid. 
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Agder energi kommenterer at det i høringsdokumentet vises det til at foreslåtte retningslinjer er basert 

på dagens fos regulering og de vedtakene om håndtering av anleggsdata som nå er fattet av NVE. 

Det henvises også til at nye EU - regelverk kan føre til endringer i rapporteringsplikt – og omfang, og 

dermed gi behov for fremtidige endringer av disse retningslinjene. Agder Energi henviser også til 

NVEs varslede del 3 av forskriftsendringer av systemansvarsforskriften, som skal berøre eventuelle 

endringer av ansvarsfordeling mellom DSO-TSO. Agder Energi kommenterer at de imøteser en større 

avklaring på dette området, og ser fram til at en fremtidig rapportering vil kunne dekke alle aktørenes 

behov. Ved å utnytte Fosweb slik forskriften og retningslinjene nå legger opp til, bør dette i fremtiden 

kunne bli en datakilde som også aktørene kan utnytte. En forutsetning for å få dette til er at også 

aktørenes behov kan fanges opp i den pågående utviklingen av Autofos. Agder energi kommenterer at 

de imøteser første versjon av Autofos som snart presenteres. 

 

Agder Energi kommenterer at dersom det er relevant bør henvisning til KORRR-direktivet beskrives i 

retningslinjene. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Både Agder Energi og Energi Norge viser til kommende EU-regelverk og herunder KORRR i sine 

høringsinnspill. KORRR-metodikken er en del av forordning om systemdrift (SO GL) og er enda ikke 

innført i Norge. Retningslinjene systemansvarlig utarbeider forholder seg til gjeldende rett, og 

retningslinjer knyttet til kommende EU-regelverk er derfor ikke inkludert i denne omgang. KORRR kan 

gi nye føringer for deling av informasjon mellom nasjonale aktører. Systemansvarlig anser ikke at vi 

har anledning til å inkludere dette innenfor dagens regelverk. Ved innføring av EU-regelverk i Norge vil 

man eventuelt måtte revidere innholdet i retningslinjene, og de vil da bli gjenstand for ny høring med 

bransjen.  

 

Når det gjelder Fosweb-systemet kan dette teknisk legges til rette for å inkludere flere anleggstyper, 

mer data og økt deling av data, noe som allerede gjøres i forbindelse med kraftsystemutredninger. 

Systemansvarlig vil legge opp til nødvendige endringer ifm. rapporteringsplikt, omfang og ansvar for å 

oppfylle EU-regelverket når dette blir aktuelt. 

 

Systemansvarlig synes det er positivt at Agder Energi imøteser første versjon av Autofos. 

 

2.7.2 Fjerde ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge kommenterer at det har vært omfattende arbeid knyttet til rutiner for innsendelse av 

anleggsdata, og at retningslinjene reflekterer dette. Energi Norge kommenterer at nedre grense for 

rapporteringsplikt for produksjonsanlegg bør harmoniseres med EU-regelverket, hvor det opereres 

med 1,5 MW for klasse B og nedre grense for SGU i KORRR-regelverket er installert kapasitet på 1,5 

MW. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Grensen som er fastsatt for produksjonsanlegg er det som tidligere ble rapportert iht. forskrift for 

energiutredninger, § 13 tredje ledd. Systemansvarlig forholder seg til de krav myndighetene setter for 

innrapportering av data.  

 

2.7.3 Femte og sjette ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Glitre Energi Nett skriver at stasjonskabler og øvrige strømbegrensende komponenter bør utgå. 
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Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig har beskrevet at disse anleggstyper kun er rapporteringspliktige dersom de oppfyller 

et av kravene beskrevet under. Anleggsdata for stasjonskabler og looper er kun obligatorisk å 

rapportere dersom de er lengre enn 100 m eller strømbegrensende ift. tilknyttet hovedkomponent 

(overføring eller transformator). Anleggsdata for øvrige strømbegrensende komponenter, som ikke er 

opplistet her, er kun obligatorisk å rapportere dersom de er strømbegrensende ift. tilknyttet 

hovedkomponent (overføring eller transformator). 

 

Stasjonskabler: For at systemansvarlig skal ha kontroll over overføringsgrenser i nettet og vedta riktig 

strømgrenser i henhold til fos § 7, er det behov å få disse innmeldt dersom de er strømbegrensende 

ift. tilknyttet hovedkomponent (overføring eller transformator). For kabel lengre enn 100 m har 

systemansvarlig behov for å kjenne til ladeytelse/ladestrømmen kabelen bidrar med. Systemansvarlig 

har derfor valgt å opprettholde krav om at disse også rapporteres når de er lengre enn 100 m.  

 

Øvrige strømbegrensende komponenter: For at systemansvarlig skal ha kontroll over 

overføringsgrenser i nettet og vedta riktig strømgrenser i henhold til fos § 7 er det behov å få disse 

innmeldt, dersom de er strømbegrensende ift. tilknyttet hovedkomponent (overføring eller 

transformator). 

 

Høringsinstansenes innspill 

Lyse Produksjon kommenterer at enkelte av parameterne og dokumentene det vises til i vedlegg til 

retningslinjer for fos § 14a kan være utilgjengelige for eldre anlegg. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig er klar over at dette kan være en utfordring og har derfor tilrettelagt for at 

konsesjonærene kan få meldt inn eldre anlegg uten fullstendig data og dokumentasjon. Konsesjonær 

må i slike tilfeller kontakte systemansvarlig for å få tillatelse for ufullstendig innmelding, og i tillegg 

legge ved en begrunnelse for manglende data eller dokumentasjon.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Norsk olje og gass kommenterer at det ikke er praktisk mulig å legge inn alle data før etter testing og 

idriftsettelse. De viser til at flere av petroleumsanleggene har installert egne kompenseringsenheter 

som det erfaringsmessig tar noe tid å konfigurere, om mener derfor at fire uker i denne sammenheng 

ikke bør være en absolutt frist. 

 

Statkraft kommenterer at krav om at prøverapporter skal være registrert senest 4 uker etter 

idriftsettelse. Statkraft presiserer at for vindkraftverk vil vindturbiner idriftsettes enkeltvis. 

ldriftssettelsesdato er derfor ikke nødvendigvis en bestemt dato, med mindre man tolker 

idriftssettelsesdato til da siste vindturbin er idriftsatt. For deler av testingen kreves det full produksjon. 

Full produksjon er avhengig av de rette værforholdene. Spesielt i sommerhalvåret er dette 

utfordrende. Erfaringsmessig er 4 uker etter idriftsettelse av siste vindturbin svært krevende. Statkraft 

foreslår at midlertidige prøverapporter må fremlegges som demonstrerer at anlegget er i stand til å 

regulere når ytelsen overgår 20 % av kraftverkets planlagte installert ytelse. Videre at det gis en 

romsligere frist for fremleggelse av komplette prøverapporter. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Når det gjelder anleggsdata (faste data) beholdes fristen for innmelding senest 4 uker før 

spenningssetting. Når det gjelder idriftsettelsesrapporter/innstillinger ser systemansvarlig utfordringen 

Norsk og olje og gass og Statkraft peker på, og foreslår en oppdatering av retningslinjene på dette 

punktet.  

 



Versjon: 19-0  Til godkjenning hos NVE 
18/01329-16 
   

 
 

43 

Åpen informasjon / Public information 

Det er hensiktsmessig at tidsfristen på 4 uker etter idriftsettelse blir stående, men vi åpner for at man 

kan få en utsatt frist for hele eller deler av rapporteringen dersom forholdene gjør at man ikke får gjort 

tester i løpet av den gitte fristen på 4 uker. I slike tilfeller skal konsesjonær ta kontakt med 

systemansvarlig for å informere om forholdene og bli enige med systemansvarlig om ny frist for 

innsending av endelig prøverapport. Retningslinjene er oppdatert iht. dette. 

 

For produksjonsanlegg ønsker systemansvarlig at det innen fristen på 4 uker leveres 

idriftsettelsesrapport på de tester som er gjennomført selv om komplett prøverapport gis utsatt frist for 

innmelding.  

 

Når det gjelder Statkrafts kommentar vedrørende idriftsettelsesdato for vindparker, er kravet om 

innrapportering av anleggsdata knyttet til første spenningssetting. Vi har tydeliggjort dette i endelig 

forslag til retningslinjer, da vi ser at begrepsbruken var uklar. For vindparker vil det si at anleggsdata 

skal meldes inn senest 4 uker før spenningssetting av første vindturbin. Når det gjelder 

idriftsettelsesrapporter har vi presisert i retningslinjene at vi her snakker om en frist senest 4 uker etter 

at alle vindturbinene i vindparken er idriftsatt, med de unntak som er nevnt over. 

 

Siden vi har valgt å benytte begrepet 'spenninngssetting' har vi tydeliggjort i retningslinjene at også 

reservetransformatorer skal meldes inn, selv om disse ikke spenningssettes.  

 
Høringsinstansenes innspill 

Agder Energi kommenterer at Fosweb-parameterlisten ikke har felt for rene pumpestasjoner, og at 

pumpestasjoner med større (vannkraft) pumpeaggregater tilknyttet regionalt-distribusjonsnett bør med, 

da disse kan ha betydning for systemdriften. Agder Energi kommenterer også at for 

måletransformatorer (strøm/spenning) er det en mangel at ikke data om de enkelte målekjerner er 

inkludert, tilsvarende for nøyaktighetsklasse. 

 
Systemansvarliges merknad: 

Da Fosweb ble opprettet prioriterte systemansvarlig de anleggstyper og data som ble ansett som mest 

kritiske å få innrapportert. I den sammenhengen valgte vi å ikke prioritere pumpestasjoner. Vi vil 

vurdere om det er behov for å utvide rapporteringen med nye anleggstyper, men må vurdere dette opp 

mot det merarbeidet dette vil medføre for konsesjonærene. 

 

Systemansvarlig har i arbeidet med utvikling av modul i Fosweb for fos § 14a vært igjennom en 

prosess for å kvalitetssikre at de anleggstyper og data, som etterspørres av systemansvarlig og NVE, 

er data vi faktisk har behov for å kunne utføre våre arbeidsoppgaver. Det ble den gang konkludert med 

at apparatanleggskomponenter (spenningstransformator, avleder og etc.), som ikke ville være 

strømbegrensende for overføringskapasiteten, ikke var kritiske anleggstyper og dermed unntatt krav 

om rapportering. Systemansvarlig har derfor ikke inkludert spenningstransformatorer i 

innrapporteringen iht. fos § 14a. Systemansvarlig ønsker også å påpeke at innføring av nye 

anleggstyper og data vil føre til merarbeid for konsesjonærene, og ønsker derfor å unngå dette med 

mindre det anses som nødvendig for systemansvarlig eller et flertall av konsesjonærene ser nytteverdi 

i dette. 

 

Konsesjonærene har hatt mye jobb med å rapportere inn data for eksisterende anlegg. Det vil medføre 

et betydelig merarbeid dersom vi innfører flere anleggstyper og data nå. Krav til vernkjerner og 

nøyaktighetsklasse stilles gjennom dagens FIKS 2012, men utover dette har ikke systemansvarlig sett 

behov for å systematisk samle inn denne informasjonen. Siden systemansvarlig ikke ser at det er 

kritisk å ha informasjon om spenningstransformatorer, data for de enkelte kjerner eller for 

nøyaktighetsklasse, ønsker vi ikke å innføre dette, med det merarbeidet det vil medføre for 

konsesjonærene.  
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Høringsinstansenes innspill 

Agder Energi kommenterer at for nye produksjonsanlegg som kreves innrapportert i Fosweb burde 

alle anleggsdeler av vesentlig betydning for systemdriften innrapporteres frem til grensesnitt med nett, 

inkludert generatorkraftransformatorer og strømbegrensende komponenter for produksjonsanlegg 

tilknyttet spenningsnivå mindre enn 30 kV. Enlinjeskjema bør inneholde informasjon om 

strømbegrensende komponenter av betydning for systemdriften. Også data om avledere bør 

inkluderes i rapporteringen. 

 
Systemansvarliges merknad: 

I forskriftsteksten for § 14a første ledd, som blir gjeldende fra 1.7.2019, er det angitt av NVE hvilke 

anlegg som er rapporteringspliktige. Iht. første ledd er det anleggsdata for anlegg i eller tilknyttet 

regional- og transmisjonsnett. Systemansvarlig har ikke hjemmel til å kreve inn data for nettanlegg i 

distribusjonsnettet.  Unntaket er i dette tilfelle kompenseringsanlegg som er på lavere spenningsnivå 

tilknyttet stasjon i transmisjons- eller regionalnettet, siden disse kompenseringsenheter forholdsvis 

enkelt kan benyttes for å kompensere for overliggende nett med kun overføring av reaktiv effekt via 

transformatoren. I tillegg er det et unntak for produksjonsanlegg. I forskriftsteksten for § 14a annet 

ledd, som blir gjeldende fra 1.7.2019, er det angitt av NVE at eiere av produksjonsanlegg tilknyttet 

distribusjonsnett plikter å rapportere data. Systemansvarlig har forstått fra forskriftsteksten at dette 

gjelder kraftverket og tilhørende produksjonsanlegg. Generatortransformator og strømbegrensende 

komponenter for produksjonsanlegg er i dette tilfelle lokalisert i distribusjonsnettet og dermed unntatt 

rapporteringsplikten iht. § 14a første ledd. Systemansvarlig vurderer nytteverdien av disse dataene 

som liten i forhold til ressursinnsatsen dette vil påføre produksjonseierne. Systemansvarlig vil vurdere 

om det er nødvendig å innhente mer informasjon i distribusjonsnettet. Før en slik eventuell utvidelse 

kan gjennomføres må dette høres med bransjen og godkjennes av NVE. 

For strømbegrensende komponenter med driftsspenning ≥ 30 kV samler systemansvarlig inn 

informasjon. Disse kan sees i egen visning i Fosweb. Vi anser at dette dekker behovet og at det derfor 

ikke er nødvendig at enlinjeskjema også inneholder denne informasjonen. En del konsesjonærer 

benytter scadasystemet for innrapportering av enlinjeskjema over egne stasjoner. Disse inneholder 

vanligvis ikke andre strømbegrensende komponenter enn brytere. Systemansvarlig har vurdert at krav 

om at enlinjeskjema skal inneholde alle strømbegrensende komponenter vil medføre et unødvendig 

merarbeid hos konsesjonær. For anlegg < 30 kV har systemansvarlig ikke hjemmel til å kreve inn 

informasjon for alle anleggstyper. Det legges derfor ikke opp til at enlinjeskjema for produksjonsanlegg 

tilknyttet distribusjonsnettet inkluderer informasjon om alle strømbegrensende komponenter.  

Når det gjelder ønske om innrapportering av data om avledere viser systemansvarlig til svar ovenfor 

knyttet til informasjon om spenningstransformatorer.  

 
Høringsinstansenes innspill 

Agder Energi kommenterer at de feltene som er angitt som "ikke obligatorisk å rapportere" 

antageligvis er enten vanskelig å innhente data på eller har data av begrenset betydning for 

systemdriften og derfor burde fjernes. 

 
Systemansvarliges merknad: 

Mange av de parametere som er satt som 'ikke obligatoriske' i Fosweb er gitt denne merkingen fordi 

de har vist seg vanskelig å finne for eldre anlegg, ikke fordi de har begrenset nytte for systemdriften. 

Siden konsesjonærene har arbeidet med å kvalitetssikre alt av eksisterende anlegg og erkjennelsen 

av at det er krevende å melde inn data man ikke har dokumenterte verdier for, ble det vurdert som 

bedre å gjøre disse feltene valgfrie. Dette for at konsesjonær kunne få meldt inn de data som er 

tilgjengelig, og som systemansvarlig anser som kritiske, for å kunne utføre vårt arbeid. Dette har 

muliggjort at konsesjonærer har fått meldt inn data selv om man har manglet enkelte parametere.  

Systemansvarlig vurderer det derfor som nødvendig å opprettholde ikke obligatoriske parametere. 

Systemansvarlig vil vurdere om feltene bør bli obligatoriske for nye anlegg der anleggsdata må 
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forventes å være tilgjengelig. Dette vil imidlertid måtte høres med bransjen og godkjennes av NVE før 

implementering. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Norsk olje og gass skriver at de forutsetter at rapporteringsplikten av anleggsdata kun vil gjelde 

innenfor energilovens anvendelsesområde. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig mener informasjonen vi etterspør iht. fos § 14a er innenfor energilovens 

anvendelsesområde. For mellomlandsforbindelser og energilovens anvendelsesområde ble dette sett 

på i brev av 6.7.2000 hvor Olje- og energidepartementet konkret tok stilling til om energilovens kapittel 

4 kunne gis anvendelse på mellomlandsforbindelser. OED konkluderte med at dersom 

"kabelforbindelsene og forhold tilknyttet disse har naturlig sammenheng med landbasert virksomhet og 

i den grad virksomhet tilknyttet kabelforbindelser får virkninger innenfor norsk jurisdiksjon", gis 

energilovens kapittel 4 anvendelse. Videre også at "I samsvar med ovennevnte legger departementet 

til grunn at det kan fastsettes forskrifter eller fattes enkeltvedtak knyttet til utenlandsforbindelser som 

er saklig forbundet med ivaretagelsen av hensyn til det norske kraftsystemet." Selv om disse konkrete 

uttalelsene knytter seg til en utenlandsforbindelse, mener vi at begrunnelsen for å la energiloven med 

forskrifter få virkning er den samme i forhold til offshore anlegg, som har en påvirkning på det øvrige 

kraftsystemet. 

Systemansvarlig har beskrevet i bakgrunn og begrunnelse for forslag til retningslinjer hva vi legger til 

grunn for rapporteringen av anleggsdata. Vi har foreslått at denne presiserende teksten tas inn i selve 

retningslinjene. Fra vår bakgrunn og begrunnelse for retningslinjene: “For offshore anlegg som er 

direkte vekselstrømstilknyttet det norske kraftsystem og som har en anleggskonsesjon etter 

energiloven for sitt tilknytningspunkt, er systemansvarlig avhengig av anleggsdata også for de 

generatorene som fysisk er plassert offshore. Slike generatorer har en elektrisk påvirkning på det 

øvrige kraftsystemet, som kan ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av kraftsystemet. 

Alternativet til å rapportere anleggsdata for generatorer plassert offshore er at konsesjonæren selv 

etablerer en modell, som representerer en fiktiv generator der konsesjonær tilknyttes det norske 

kraftsystemet på land. Konsesjonær må i så fall regne om alle de detaljerte anleggsdata fra faktisk 

generator til fiktiv generator, slik at denne fiktive generatoren får samme respons på kraftsystemet 

som det generatoren offshore vil ha. I slike tilfeller må systemansvarlig få tilgang til konsesjonærens 

metode for omregning av alle aktuelle parametere fra faktisk til fiktiv generator”. 

 

 

2.8 Kommentarer til retningslinjene fos § 21  

Kun de leddene som er kommentert av høringsinstanser er tatt med i dette kapittelet. 

2.8.1 Generelle kommentarer til fos § 21 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge påpeker at endringer i kraftsystemet nedstrøms i form av mer tilknyttet produksjon på 

dette nettnivået samt effektkrevende utstyr øker betydningen av å kunne benytte systemvern også i 

det lokale distribusjonsnettet. Slike systemvern vil ha karakter av "regionalt systemvern" fordi 

aktivering vil ha svært begrenset innvirkning på det nordiske synkronsystemet. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig ser ikke at Energi Norge sitt innspill kan realiseres uten endring av forskriften. Iht. fos 

§ 21 femte ledd kan ikke konsesjonær installere, idriftsette, aktivere eller deaktivere systemvern i 

regional- og sentralnettet uten etter vedtak av systemansvarlig.  Behovet for å se på muligheten for at 

også nettselskap kan bruke systemvern som et alternativ til nettinvestering ved nye tilknytninger er et 

poeng som Statnett har spilt inn til NVE i forbindelse med forskriftshøringen i 2017 og i notat fra 
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Samarbeidsforum våren 2018.  Systemansvarlig er i dialog med regionale nettselskap om behov for 

installasjon av systemvern. Iht. § 21 annet ledd kan hendelsesstyrt systemvern som innebærer 

utkobling av sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnett, kun benyttes som midlertidig tiltak. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Norsk olje og gass påpeker at endringene i fos § 21 og de tilhørende retningslinjene på høring, 

pålegger store industribedrifter, petroleumssektoren inkludert, å bidra til å sikre driften av 

kraftsystemet (noe som kommer alle brukere til gode), men mener industrien kun i begrenset grad blir 

kompensert for den ulempen dette medfører.  

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig legger til grunn at konsesjonær skal få dekket sine kostnader forbundet med 

systemvern som beskrevet i forskriften og presiseringer fra NVE og OED. Systemansvarlig legger til 

grunn at det ikke skal gis en kompensasjon utover dokumenterte kostnader eller vedtatte satser. 

Systemansvarlig har i retningslinjene for tredje og fjerde ledd beskrevet hvordan systemansvarlig 

praktiserer krav om betaling for systemvern, og har gjort noen presiseringer for å tydeliggjøre dette.  

2.8.2 Første ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Glitre energi kommenterer at 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. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig oppfatter at Glitre Energi Nett foreslår en endring til selve forskriftsteksten i sitt 

høringsinnspill for retningslinjer til fos § 21. Systemansvarlig har ikke anledning til å vurdere endringer 

i selve forskriftsteksten, da dette er NVEs ansvarsområde. Nytteverdien av systemvern og nødvendig 

funksjonalitet diskuteres med berørt konsesjonær før systemansvarlig fatter vedtak. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge kommenterer at retningslinjene også bør beskrive hvordan systemansvarlig vil involvere 

berørte netteiere (DSO - er) i kost-/nyttevurderingen knyttet til etablering av systemvern. 

Retningslinjene bør videre beskrive rutiner for avvikling av systemvern. 

 

Systemansvarliges merknad 

Det er normalt de regionale netteierne som tar kontakt med systemansvarlig ved behov for å etablere 

systemvern i eget nett. Vi etablerer normalt systemvern i regionalnett for å beskytte regionalnett mot 

for høy transitt pga. hendelser i transmisjonsnettet. Dette vil skje i nær dialog med berørte 

konsesjonærer. For systemvern som utløser på lav frekvens vil netteierne selv velge objekter for å 

dekke ønsket mengde belastningsfrakobling (BFK). 

 

Systemansvarlig vurderer årlig behovet for endring og avvikling av systemvern, samt installasjon av 

nye systemvern. Systemansvarlig viser til fos § 23 opplysningsplikten hvor konsesjonær er forpliktet til 

å kontakte systemansvarlig dersom de ser behov for å endre innstillinger eller avvikle systemvern. 

Systemansvarlig vil fatte vedtak om avvikling av systemvern. Dette vil skje etter en dialog med berørte 

aktører. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Statkraft kommenterer at for en mer skånsom nedkjøring av vindparker er det ønskelig at PFK 

planlegges som en rask nedramping i stedet for en direkte utkobling. Det er ønskelig at PFK for 



Versjon: 19-0  Til godkjenning hos NVE 
18/01329-16 
   

 
 

47 

Åpen informasjon / Public information 

vindkraftverk i utgangspunktet skal vurderes som en nedramping, og at vedtak om direkte utkobling 

bare fattes der dette er nødvendig. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig ønsker at systemvern skal ha så høy sikkerhet som mulig. Systemvernene bør derfor 

utformes så enkelt som mulig. Systemvern bør helst ikke implementeres i prosessanlegg som brukes 

til andre ting (f.eks. i styringen av ulike prosesser i vindkraftverk), fordi systemvernets funksjonalitet 

kan bli påvirket av andre endringer i systemet. Vi vil imidlertid kunne tillate at f.eks. nedkjøring av 

aggregater finner sted når vi har termiske snitt, da kravet til hurtig respons er lavere. Dette vil 

systemansvarlig vurdere i dialog med anleggseier i hvert enkelt tilfelle.   

 

2.8.3 Annet ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge mener retningslinjene om bruk av midlertidig systemvern i lokalt distribusjonsnett bør 

beskrive praksis tydeligere, altså systemansvarliges vurdering, og samspill med berørte netteiere 

(DSO - er) som evt. ønsker installert systemvern. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig installerer systemvern i regional- og transmisjonsnettet iht. § 21 første ledd. 

Systemvern som innebærer utkobling av sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnett skal kun benyttes som 

midlertidig tiltak. Vi har i dag kun to hendelsesstyrte systemvern som innebærer utkobling av 

sluttbrukere i distribusjonsnettet, i mangel av bedre alternativer. Systemansvarlig jobber for å fjerne 

disse. Både installasjon, endring og avvikling av systemvern vurderes i dialog med berørt nettselskap. 

Systemansvarlig har presisert vår praktisering av frekvensstyrte systemvern (belastningsfrakobling) for 

å håndtere overnasjonale hendelser i retningslinjene for annet ledd. 

 

2.8.4 Tredje ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge mener at retningslinjene bør beskrive en mal for hvilke typer utgifter som dekkes og krav 

til informasjon. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig har i retningslinjene for § 21 tredje ledd beskrevet hvilke kostnader forbundet med 

installasjon, drift, vedlikehold og avinstallasjon av systemvern som skal dekkes av systemansvarlig. 

Krav til dokumentasjon var feilaktig beskrevet under retningslinjene for § 21 femte ledd. 

Systemansvarlig har justert retningslinjene, og vi mener at retningslinjene nå gir aktørene tilstrekkelig 

veiledning i hvilke kostnader som dekkes og hva som skal fremlegges av dokumentasjon. Det er 

berørt konsesjonær sitt ansvar å dokumentere kostnadene og fremme dette til systemansvarlig. 

Dersom underlaget ikke er tilstrekkelig, vil systemansvarlig etterspørre mer informasjon i den enkelte 

sak før vi fatter vedtak om betaling. 

 

2.8.5 Fjerde ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Hydro støtter Statnetts tolkning av at systemansvarlig skal legge til grunn avbruddskostnader jf. 

kapittel 9 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Hydro mener at systemansvarliges vurdering om at 

sluttbrukere som kobles ut som følge av systemvern ikke har krav på dekning av inntektstap ikke er i 

tråd med forslaget til retningslinjer og ny forskriftstekst. Etter Hydro sitt syn kan uttalelsen til OED i 

vedtaket i klagesak vedrørende utløsning av systemvern Nyhamna verken tillegges nevneverdig vekt 
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utenfor den aktuelle sak eller være rettslig bindene for hvorledes NVE tolker begrepet "kostnad". 

Hydro mener at en slik henvisning ikke er i tråd med endringene i systemansvarsforskriften, som trer i 

kraft 1. juli 2019. Hydro ber derfor Statnett om å fjerne den nevnte teksten med referanse til OEDs 

vedtak og hvorvidt inntektstap omfattes fra dokumentet, for å unngå fremtidige misforståelser. 

Standardiserte avbruddssatser slik disse fremkommer i kontrollforskriften inkluderer bl.a. tapte 

inntekter for de kundegrupper der dette er aktuelt. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig legger til grunn NVEs føringer om at erfaringer fra klage- eller tilsynssaker skal 

inkluderes i retningslinjene. Systemansvarlig ser at henvisningen til OED sitt vedtak i klagesaken for 

Nyhamna kan bidra til uklarhet om hvilke kostnader systemansvarlig legger til grunn ved utløsning av 

systemvern. Systemansvarlig har justert forslaget til retningslinjer for § 21 fjerde ledd for å presisere at 

vi benytter KILE-satsene ved betaling for utkobling av sluttbrukere. Produsenter utkoblet ved korrekt 

utløsning av systemvern vil bli betalt ut ifra etablerte satser. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Hydro mener at systemansvarliges retningslinje for betaling for utløsning av PFK ikke gir mening 

under den overskriften den er plassert (ang produksjon). Videre er teksten ikke direkte i tråd med 

systemansvarlig sin egen retningslinje angitt under overskrift "Betaling for utløsning av BFK" som 

kommentert over. Hydro ber derfor systemansvarlig slette det nevnte avsnittet under punkt om 

"Betaling for utløsning av PFK". Dette er nødvendig for i sikre at man unngår misforståelser i 

fremtiden. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig ser at referansen til sluttbrukere var feilaktig plasser i retningslinjene for betaling for 

utløsning av PFK. Systemansvarlig har fjernet dette fra retningslinjene, og har også gjort flere 

presiseringer i retningslinjene for § 21 tredje og fjerde ledd knyttet til betaling for systemvern. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Hydro mener det er en unødvendig byrde å dokumentere kostnader relatert aktivering sak for 

sak for sluttbruk, og at dette ikke er rasjonelt. Slike kostnader bør kunne fastsettes sjablongmessig 

som standardiserte satser, jf. hva som gjøres for produksjon i dag. Hydro ber derfor systemansvarlig 

endre retningslinjene på dette punkt, og innføre standardsatser for aktivering av systemvern for 

sluttbruk, slik at retningslinjene i større grad samsvarer med systemansvarsforskriftens bestemmelser 

inkludert prinsipper for utøvelsen av systemansvaret. Hydro henviser til at fos § 4 bokstav b slår fast at 

systemansvarlig "skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende i forhold til alle som omfattes av denne 

forskrift". 

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig legger til grunn at dagens praksis legger til rette for at den enkelte sluttbruker får 

dekket sine kostnader forbundet med systemvernet, iht. forskriften. I den grad kostnadene viser seg å 

være generiske og gjelde for flere aktører, kan det være aktuelt å benytte standardiserte satser. 

Systemansvarlig kan ikke uten videre legge til grunn at standardiserte satser vil føre til en nøytral og 

ikke-diskriminerende behandling av sluttbrukere tilknyttet BFK. Da satsene for betaling for PFK ble 

etablert ble det fremlagt dokumentasjon på kostnader forbundet med systemvern av aktørene. 

 

Systemansvarlig vil igangsette et arbeid for å revurdere dagens satser for betaling av systemvern for 

PFK, og vil i denne sammenheng, også vurdere innføring av satser for betaling av drift, vedlikehold og 

aktivering av BFK. Systemansvarlig vil ta med seg Hydro sitt innspill i vurderingen, og vil også 

involvere bransjen i arbeidet. Vi forventer at reviderte og ev. nye satser først vil tre i kraft fra 1.1.2020. 

Ved endring av praksis vil systemansvarlig fremme forslag om å endre retningslinjene til NVE.  
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Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge mener at retningslinjene bør inneholde en mal for hva som kreves av dokumenterbare 

kostnader. Det er viktig at retningslinjene gir en tydelig beskrivelse av ansvarsforhold og praksis for 

situasjoner når feilutløsning medfører KILE og ikke gir rett til kompensasjon ved utløsning av 

systemvern. Dette gjelder også for situasjoner hvor feilutløsning hos Statnett som netteier medfører 

konsekvenser for produksjonsanlegg eller sluttbrukere i regionalt distribusjonsnett (regionalnett) og 

øvrig distribusjonsnett. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig har i retningslinjene under "Innsending av data og frister vedrørende betaling for 

systemvern" ytterligere konkretisert hvilke kostnader som skal dokumenteres for systemansvarlig.  

 

Systemansvarlig er enig med Energi Norge at retningslinjene bør gi en tydelig beskrivelse av 

ansvarsforhold og praksis for situasjoner når feilutløsning medfører KILE og ikke gir rett til 

kompensasjon ved utløsning av systemvern. Systemansvarlig har justert forslaget til retningslinjer for § 

21 fjerde ledd for å presisere dette. 

 

Høringsinstansenes innspill 

Statkraft oppfatter det som uheldig at det kan gis inntrykk av at sluttbruker nærmest automatisk kan ha 

krav på betaling fra eier av et systemvern som feilaktig er blitt utløst. Statkraft kommenterer at et slikt 

krav bare vil kunne føre frem dersom de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar er tilstede. 

Statkraft ber Statnett justere kommentarene til fjerde ledd i forslaget til retningslinjer for å få fram dette. 

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig er enig i Statkraft sin påpekning av at krav på betaling fra eier av et systemvern som 

feilaktig er blitt utløst først kan føre frem dersom de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar 

er tilstede. Systemansvarlig har justert forslaget til retningslinjer for § 21 fjerde ledd for å presisere 

dette.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Norsk olje og gass mener KILE-satsene ikke er representative for de reelle avbruddskostnadene.  

 

Norsk olje og gass mener det er uklart hva systemansvarlig mener skal dekkes av kostnader ved 

korrekt utløsning av systemvern og ber systemansvarlig tydeliggjøre hvordan betalingen fastsettes. 

Norsk olje og gass kommenterer at de er opptatt av at riktige KILE-satser legges til grunn for de 

valgene systemansvarlige skal gjøre i kritiske situasjoner. De mener at systemansvarlig i størst mulig 

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

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

 

Systemansvarliges merknad: 

Systemansvarlig er gjennom ny forskrift pålagt å benytte avbruddskostnader jf. kapittel 9 i forskrift 11. 

mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 

tariffer (KILE-satser) ved betaling for utkobling av sluttbrukere som følge av utløsning av systemvern. 

Systemansvarlig tar derfor ikke stilling til om disse satsene er representative for sluttbrukernes reelle 

avbruddskostnader. Systemansvarlig viser til NVE angående videre utvikling av KILE-satsene. Ved 

korrekt utløsning av systemvern, vil systemansvarlig fastsette betaling av kostnader basert på 

beregnet KILE. Beregningen gjøres av berørt nettselskap ved bruk av FASIT-programvare.  

 

Høringsinstansenes innspill 

Norsk olje og gass mener at systemansvarlig særlig må følge opp planer og gjennomføring av 

vedlikehold av systemvern og dokumentere dette, da kostnader ved feilutløsning av systemvern 

grunnet teknisk feil eller menneskelig svikt ikke vil bli belastet systemansvarlig. Systemkritiske vedtak 

vedrørende systemvern må rapporteres til berørte parter og kunden gis anledning til å uttale seg. 
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Norsk olje og gass ber om at systemansvarlig, gjennom sine retningslinjer vier dette særlig 

oppmerksomhet da de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved utilsiktede avbrudd er store. 

 

Systemansvarliges merknad 

Iht. fos § 28 er avgjørelser fattet i medhold av fos § 21 femte ledd systemkritiske dersom det er mindre 

enn tre måneder fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til vedtaket må iverksettes. 

For aktivering, deaktivering og endring av innstillinger for systemvern vil det i mange tilfeller ikke være 

mulig for systemansvarlig å vite om dette i tilstrekkelig tid til å kunne fatte normale vedtak etter 

forvaltningsloven. I alle tilfeller, både ved systemkritiske vedtak og normale vedtak, vil berørt 

konsesjonær bli informert. Øvrige deler av § 21 er ikke systemkritiske, og vedtak fattet i medhold av 

disse bestemmelsene skal sendes til aktuelle parter, med begrunnelse. Vedtaket kan påklages innen 

3 uker. Dette er nå beskrevet tydeligere i retningslinjene for § 21 første og femte ledd. 

 

Som angitt i retningslinjene, legger systemansvarlig til grunn at det er konsesjonærene som eier 

systemvern med tilhørende kommunikasjonsløsning. De er også ansvarlig for at anleggenes 

funksjonalitet opprettholdes inntil systemansvarlig fatter vedtak om å avvikle systemvernet. 

Systemansvarlig vil i retningslinjene ikke pålegge anleggseier for systemvern ytterligere krav til 

vedlikehold og dokumentasjon av dette.  

 

Som eksempel kan systemansvarlig henvise til Statnett som anleggseier sin praksis for vedlikehold av 

systemvern. Statnett foretar grundig testing av enkeltkomponenter og kommunikasjonskanaler for å 

sikre at funksjonen er som planlagt under idriftsettelse av systemvern. Dette dokumenteres i henhold 

til Statnetts rutiner for funksjonstesting. Test av systemvern er omfattende, der mange parter kan være 

involvert. Systemvern, spesielt de som er basert på moderne vern, har få feil og er delvis 

selvovervåkende (inkludert de redundante sambandsveiene). Under testing er det også en viss risiko 

for uønskete utkoblinger og andre hendelser. Tidligere testet Statnett systemvern periodisk (3-5 års 

mellomrom) som en del av vedlikeholdet. Basert på erfaringene fra dette (få feil, risiko for uønsket 

utkobling, etc.), har Statnett inntil videre stanset testing av systemvern. Statnett skal imidlertid gjøre en 

grundig gjennomgang av vedlikeholdet av alle vern og kontrollanleggskomponenter (inkludert 

systemvern) og kartlegge behovet for periodisk kontroll basert på hvilken type vedlikehold eller 

vedlikeholdsstrategi som er best egnet for det aktuelle utstyret.  

 

2.8.6 Femte ledd 

Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge mener at kriteriet for aktivering, deaktivering eller endring av innstillinger bør være om 

dette er samfunnsmessig rasjonelt. Retningslinjene bør derfor beskrive hvordan slike avveininger 

gjøres (se også kommentar til første ledd om kost/nytte - vurdering). Dette gjelder særlig for 

vurderinger av endringer av innstillinger, men også for aktivering og deaktivering selv om sistnevnte 

kan kvalifisere til systemkritiske vedtak. 

 

Systemansvarliges merknad 

Systemansvarlig vurderer kontinuerlig behovet for å aktivere og deaktivere systemvern basert på vær, 

koblingsbilde og driftsituasjon. Videre vurderer vi regelmessig behovet for å justere innstillinger i dialog 

med anleggseier. Vi har beskrevet hvilke avveininger som gjøres i den løpende driften i retningslinjene 

for femte ledd, Vurderinger i løpende drift. Systemansvarlig etterstreber å ta samfunnsøkonomiske 

beslutninger. Med flere systemvern installert i systemet vil det bli mer utfordrende å velge effektive 

løsninger i driften. Antall systemvern må derfor vurderes opp mot systemets behov, tilgjengelige 

alternativer og operatørenes evne til å ta sikre og effektive beslutninger. 
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3 Retningslinjer til fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21 
 

3.1 Fos § 5 

3.1.1 Forskriftstekst gjeldende fra 1.7.2019 

§ 5. Flaskehalser og budområder 

Systemansvarlig skal håndtere alle flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet. 

Systemansvarlig skal fastsette budområder for å håndtere store og langvarige flaskehalser i 

regional- og transmisjonsnettet. 

Systemansvarlig skal normalt fastsette separate budområder ved forventet energiknapphet i et 

avgrenset geografisk område. 

Flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet som ikke håndteres ved bruk av budområder, 

skal systemansvarlig normalt håndtere ved bruk av regulerkraftmarkedet. Merkostnaden ved å fravike 

normal rekkefølge for effektuering av regulerkraft skal dekkes av systemansvarlig. 

Systemansvarlig skal informere aktørene i kraftmarkedet om fastsatte budområder i rimelig tid 

før de tas i bruk. Systemansvarlig skal skriftlig informere Norges vassdrags- og energidirektorat før 

øvrige aktører informeres. 

 

3.1.2 Retningslinjer til enkelte av leddene i § 5 

3.1.2.1 Første ledd 

Systemansvarlig forstår begrepet flaskehals som en nettmessig begrensning mellom områder som gis 

av snittgrenser fastsatt etter forsyningssikkerhetskriterier som hovedsakelig er basert på N-1, eller 

kontinuerlig grense for belastning på enkeltkomponenter.  

 

Systemansvarlig håndterer flaskehalser på transformatorer mellom distribusjonsnett og regional-/ 

transmisjonsnett forutsatt at det finnes tilgjengelige regulerkraftbud i distribusjonsnettet som kan 

avlaste flaskehalsen, og systemansvarlig er varslet om flaskehalsen på forhånd. 

 

3.1.2.2 Annet ledd 

Systemansvarlig fastsetter endringer i budområdeinndelingen gjennom to ulike prosesser, avhengig av 

hvor omfattende behovet for endring er: 

 

1) Dersom endringen har vesentlig betydning for naboland skal prosessen koordineres med 

relevant(e) TSO(er). I en slik gjennomgang av budområdeinndelingen praktiserer systemansvarlig at 

de berørte TSOene i fellesskap skal: 

• Utvikle metodikk og forutsetninger for en felles studie, og samtidig foreslå hvilke alternative 

budområdeinndelinger som skal studeres. 

• Sende forslaget til berørte regulatorer. Disse kan i fellesskap kreve justeringer innen tre 

måneder. 

• Vurdere og sammenlikne de foreslåtte alternativene etter følgende kriterier: 

o Bidrag til forsyningssikkerhet. 

o Grad av usikkerhet i kapasitetsfastsettelsen. 

o Konsekvenser for samfunnsøkonomisk effektivitet. 

o Markedseffektivitet, inkludert kostnader for å opprettholde handelskapasitet, 

markedslikviditet, markedskonsentrasjon og markedsmakt, evne til å legge til rette for 
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effektiv konkurranse, prissignaler til nettutvikling, samt prissignalenes treffsikkerhet og 

robusthet. 

o Transaksjonskostnader og overgangskostnader, inkludert kostnader ved endringer av 

gjeldende kontrakter for markedsaktører, Nominated Electricity Market Operator 

(NEMOer) og TSOer. 

o Kostnad for å bygge nytt nett som alternativ. 

o Mulighet til å gi markedsresultater som ikke forutsetter omfattende bruk av ineffektive 

virkemidler i driften. 

o Evne til å likebehandle interne og eksterne markedsaktører. 

o Konsekvenser for balanseringsmekanismene og ubalanseoppgjøret. 

o Inndelingens stabilitet over tid. 

o Evne til å håndtere de dominerende flaskehalsene, og påvirkning på omkringliggende 

flaskehalser. 

• Avholde offentlige høringer i de berørte landene. 

• Sende et felles forslag om eventuell endring av budområdeinndelingen til de berørte 

regulatorene innen 15 måneder etter studiens oppstart. 

 

Ved endring i norske budområder som ikke har vesentlig betydning for naboland, men allikevel er av 

stort omfang og betydning for norske konsesjonærer, vil systemansvarlig praktisere å følge denne 

prosessen med de frister og vurderinger som beskrevet over. 

 

2) Dersom endringen har ubetydelig konsekvens for naboland, men er nødvendig for å øke 

effektiviteten eller opprettholde forsyningssikkerheten, kan prosessen gjennomføres med en forenklet 

behandling: Systemansvarlig anser at dette kan gjøres i tilfeller der det ikke er hensiktsmessig med en 

full gjennomgang av inndelingen, for eksempel hvis nye ledninger settes i drift eller gamle rives i 

tilknytning til eksisterende budområdegrenser, der behov for små justeringer skyldes tilknytning av nytt 

forbruk eller ny produksjon i stasjoner som grenser til budområdegrensen, eller der andre 

administrative forhold gjør det nødvendig (som for eksempel justeringen ved overgang til 

nettavregningsområder i 2016).  

 

Dersom det er mer enn tre måneder fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til 

vedtaket om endringer i budområder må iverksettes, så vil endringen besluttes gjennom et ordinært 

vedtak etter fos § 5.2. Systemansvarlig vil da holde en offentlig høring som inkluderer vurdering av 

behov og konsekvenser av endringen. Systemansvarlig praktiserer at endringer i budområder i 

situasjoner som beskrevet her med forenklet behandling, fastsettes ved systemkritisk vedtak. Dette for 

å ivareta intensjonen med en rask prosess der dette er formålstjenlig. 

 

3.1.2.3 Tredje ledd 

Systemansvarlig benytter virkemiddelet med fastsettelse av separate budområder ved forventet 

energiknapphet i et avgrenset geografisk område som et av de første aktuelle tiltak når prognoser 

viser at det kan bli vanskelig å forsyne forbruket i området med de produksjonsressurser som finnes 

der. Raske endringer i budområdeinndelingen som følge av en eventuell anstrengt kraftsituasjon 

fastsettes ved systemkritiske vedtak.  

 

Følgende kriterier legges til grunn for denne typen opprettelse av budområder: 

• Budområdet skal i størst mulig grad gjenspeile et naturlig avgrenset nettområde og 

flaskehalsene i forbindelse med dette området. 

• Budområdet skal inneholde både produksjon og forbruk, samt ha størrelse/utstrekning eller 

utvekslingskapasitet som ivaretar konkurranseforholdet i området. 

• Det skal være mulig å sette kapasitetsgrenser som samsvarer med den reelle kraftflyten. 
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3.1.2.4 Fjerde ledd 

Regulerkraftbud benyttes for å avlaste flaskehalser og nettbegrensninger internt i budområder, 

håndtere feilsituasjoner, håndtere spenningsproblemer eller håndtere andre spesielle årsaker 

betegnes som systemreguleringer. 

  

Regulerkraftbud som brukes for å korrigere en ubalanse på budområdenivå, både for ett enkelt 

budområde og flere budområder i sum, betegnes som balanseregulering.  

 

Normalt vil bud som blir benyttet for å håndtere ubalanser i systemet aktiveres i prisrekkefølge og få 

ordinær pris. Opp- eller nedreguleringsbud fra regulerkraftmarkedet som benyttes utenom 

prisrekkefølge vil få spesial pris.  

  

Merkostnaden ved reguleringer med spesial pris beregner systemansvarlig som differansen mellom 

kostnaden ved aktivert bud ("pay-as-bid"), og gjeldende regulerkraftpris i dominerende retning. 

 

Systemregulering er det mest brukte virkemiddelet systemansvarlig har for å avhjelpe flaskehalser 

som ikke håndteres ved kapasitetfastsettelsen mellom budområder. Systemansvarlig kan i tillegg 

benytte produksjonstilpasning (se retningslinjer for § 8b annet ledd), endring av koblingsbildet (det er i 

denne omgang ikke fastsatt retningslinjer for § 16 første ledd) eller bruk av systemvern (se 

retningslinjer for § 21). 

 

3.1.2.5 Femte ledd 

Systemansvarlig publiserer informasjon om endringer i fastsettelse av budområder på Statnett.no og 

gjennom tjenesten Meldinger fra Landssentralen. 

 

Systemansvarlig praktiserer følgende definisjon av rimelig tid ved de forskjellige prosessene for 

endring av budområder: 

• Ved opprettelse eller fjerning av et budområde, eller andre vesentlige endringer av 

områdeinndelingen, skal forslaget ut på offentlig høring. En slik prosess vil kunne ta seks til 

atten måneder. 

• Dersom endring av områdeinndelingen fastsettes gjennom systemkritisk vedtak av hensyn til 

energisituasjonen vil minste praktiske gjennomføringstid være fire uker. Dette er aktuelt ved 

vedtak etter § 5 tredje ledd av hensyn til energisituasjonen eller § 5 andre ledd, forenklet 

prosess, dersom forutsetningene til saksbehandlingstid utelukker et ordinært vedtak. 

• Dersom endring av områdeinndelingen fastsettes som en forenklet prosess gjennom et ordinært 

vedtak, slik beskrevet i retningslinjene til § 5 andre ledd, vil korteste varslingstid være tre 

måneder. 

• Dersom endring av områdeinndelingen ikke fastsettes av hensyn til energisituasjonen, men 

allikevel som en forenklet prosess slik beskrevet i retningslinjene til § 5 andre ledd, vil korteste 

varslingstid være fire uker.  

 

 

3.2 Fos § 6 

3.2.1 Forskriftstekst gjeldende fra 1.7.2019 

§ 6. Fastsettelse av handelskapasitet 

Systemansvarlig har ansvar for fastsettelse av handelskapasitet mellom budområder, per 

tidsenhet. 

Systemansvarlig skal offentliggjøre informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet i 

rimelig tid før de tas i bruk. 
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3.2.2 Retningslinjer til enkelte av leddene i § 6 

3.2.2.1 Første ledd 

Systemansvarlig sin metode for å fastsette handelskapasiteten mellom budområder er basert på Net 

Transfer Capacity (NTC). 

 

Systemansvarlig fastsetter handelskapasitet for handelskorridorer tilhørende de norske budområdene 

for døgnmarkedet og intradag-markeder på timesbasis. Dette omfatter kapasiteter internt mellom de 

norske områdene og handelskorridorer fra/til norske områder gjennom mellomlandsforbindelser. For 

mellomlandsforbindelser fastsettes og koordineres den endelige handelskapasiteten av begge parter i 

samråd, hvor den laveste foreslåtte handelskapasiteten normalt blir gjeldende.  

 

Den maksimale handelskapasiteten som gis per korridor settes ut fra N-1 kriteriet, der én feil på én 

komponent ikke skal føre til følgefeil på andre komponenter eller forårsake en uakseptabel 

mørklegging. Dette kan begrenses av: 

• Termiske forhold, hvor én komponent kan få uakseptabel høy last 

• Spenningsforhold, der et utfall av komponent kan gi et uakseptabelt spenningsnivå i nettet 

eller risikere spenningskollaps 

• Stabilitetsforhold, der et utfall av komponent kan forårsake ustabilitet og pendlinger i nettet 

• Forventet fysisk utnyttelse av korridoren, hvor kapasiteten kan begrenses av forventet avvik 

mellom handelsplan og fysisk flyt 

 

Den normale handelskapasiteten som forventes å gis til markedet kan angis med et bånd. Variasjonen 

av gitt handelskapasitet i båndet bestemmes av forventede flytforhold i nettet. For noen områder vil 

det ikke gis maksimal kapasitet på alle handelskorridorer samtidig, på grunn av sumbegrensninger på 

tvers av handelskorridorer. 

 

Handelskapasiteten som gis til markedet kan reduseres på grunn av kapasitetsallokering for utveksling 

av systemtjenester mellom områder, så som reserver, når det anses som samfunnsøkonomisk 

lønnsomt.  

 

Det er angitt en sikkerhetsmargin (transmission reability margin, TRM) på alle forbindelsene for å 

håndtere variasjoner i kraftflyt grunnet aktiveringer av automatisk frekvensregulering. 

 

Systemansvarlig kan redusere handelskapasiteten utenfor de normale båndene i tilfeller som opplistet 

under, men er ikke begrenset til kun disse situasjonene: 

• Planlagte driftsstanser av komponenter i det norske eller tilgrensende land sitt 

transmisjonsnett 

• Feil på komponenter i det norske eller tilgrensende land sitt transmisjonsnett 

• Høy last som kan medføre begrensninger i overføring på grunn av spennings- eller 

stabilitetsforhold 

• Termiske forhold der overføringer begrenses av høy utetemperatur 

• Utilgjengelighet av systemvern 

• Mangel på reserver for å håndtere feil eller ubalanser 

• Flytforhold i nettet der forventet fysisk utnyttelse av korridoren er utenfor angitte 

kapasitetsbånd 

 

Systemansvarlig etterstreber å gi høyest mulig handelskapasitet til enhver tid, gitt nevnte 

begrensninger. Flere ulike tiltak kan bidra til å øke eller opprettholde en høyere handelskapasitet. 

Hvilke tiltak som velges baseres på driftsmessige og samfunnsøkonomiske vurderinger. I tilfeller der 

det for å håndtere en nettbegrensning, mangler alternative tiltak eller der alternativene anses å gi en 
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for dårlig forsyningssikkerhet eller vurderes å ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomme kan 

handelskapasitet reduseres. De alternative tiltakene er blant annet: 

• Bruk av systemvern; hvor signal sendes for automatisk frakopling av produksjon (PFK), 

forbruk (BFK), nettsplitt eller endring av HVDC-flyt (nødeffekt), ved feil på et anlegg eller ved 

overstrøm på komponenter.  

• Endring i koplingsbilde; gjennom å endre koplingsbilde i nettet kan begrensende komponenter 

avlastes og det kan gis en høyere handelskapasitet. Kostnader for endringer i koplingsbilde er 

normalt lav, men kan innebære en høyere risiko for utfall av komponenter og kan gi en 

uakseptabel drift med hensyn til spenningsforhold og forsyningssikkerhet.  

• Systemreguleringer og effektkraft; håndtering av nettbegrensninger kan skje gjennom å 

regulere produksjon eller forbruk i regulerkraftmarkedet, eller gjennom tilbakekjøp fra andre 

land. I tilfeller der nettbegrensningen er internt i et område, kan det vurderes å håndtere 

begrensningene med systemreguleringer. Slik bruk benyttes når virkningsgraden er høyere 

enn å redusere handelskapasitet, og at tiltaket vurderes å være samfunnsøkonomisk 

lønnsomt. 

• Redusert forsyningssikkerhet; tillate at en feil i nettet kan medføre mørklegging av et 

begrenset geografisk område. Ved å fravike N-1 prinsippet hvor én feil kan gi mørklegging av 

et område, vil det i noen tilfeller kunne gi en høyere handelskapasitet. Nytten av økt kapasitet 

vil bli vurdert mot risikoen for mørklegging og hvor stort geografisk område som driftes med 

N-0. 

 

Handelskapasiteter som gis til intradag-markedet tar utgangspunkt i handelskapasiteter fra 

døgnmarkedet markedet og korrigeres fortløpende for endringer i flytforhold, endringer i planlagte 

driftsstanser eller driftsforstyrrelser.  

 

3.2.2.2 Annet ledd 

Systemansvarlig publiserer informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet på Nord Pool sin 

hjemmeside og gjennom Nord Pool sin løsning for markedsmeldinger (Urgent Market Message - 

UMM). Informasjonen publisert gjennom markedsmeldinger vil også bli tilgjengelig på European 

transparency platform. Systemansvarlig informerer om forventede handelskapasiteter i henhold til 

enhver tid gjeldende regelverk hos Nord Pool (Market Conduct Rules). 

 

Systemansvarlig informerer om forventede handelskapasiteter i henhold til enhver tid gjeldende 

regelverk. 

Systemansvarlig offentliggjør følgende informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet: 

• Oversikt og endringer av maksimal handelskapasitet og tilhørende bånd publiseres gjennom 

markedsmeldinger.  

• Ved behov for kapasitetsreduksjoner utenfor de angitte båndene informeres markedet av 

systemansvarlig gjennom markedsmeldinger. 

• Systemansvarlig publiserer sammen med de andre nordiske systemansvarlige en grafisk 

oversikt over maksimal handelskapasitet per korridor, som oppdateres løpende ved 

endringer. 

• Fastsatte handelskapasiteter for morgendagen publiseres daglig (normalt kl. 10:00) for alle 

handelskorridorer før markedsklarering.  

• For hver handelskapasitet på timesverdi for alle korridorene angir systemansvarlig en 

reduksjonskode som kortfattet beskriver årsak til en eventuell reduksjon av 

handelskapasiteten utenfor de angitte båndene. Reduksjonskodene publiseres sammen med 

tilhørende handelskapasitet. 
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Nord Pool publiserer en ukeprognose med forventet handelskapasitet for alle de norske korridorer 

basert på publiserte markedsmeldinger.  

Ukentlig publiseres det en prognose med forventet lavest daglig handelskapasitet for alle de norske 
korridorer basert på publiserte markedsmeldinger.   
 

Endring i intradag kapasiteter informeres normalt ikke gjennom markedsmeldinger, så lenge ikke 

kapasiteten settes til null. 

 

 

 

3.3 Fos § 8 

3.3.1 Forskriftstekst gjeldende fra 1.7.2019 

§ 8. Anmelding 

Konsesjonær skal ved anmelding i de enkelte budområdene med den tidsoppløsning som 

døgnmarkedet klareres for, sørge for planlagt balanse mellom sine forpliktelser og rettigheter, 

inklusive egen produksjon. 

Systemansvarlig skal innhente informasjon fra den avregningsansvarlige for å avdekke 

systematiske overtredelser av bestemmelsene i første ledd og rapportere eventuelle avvik til Norges 

vassdrags- og energidirektorat. 

 

3.3.2 Retningslinjer til enkelte av leddene i § 8 

3.3.2.1 Første ledd 

Konsesjonærforpliktelser fastsatt i forskrift. Ingen retningslinjer tilknyttet dette leddet. 

 

3.3.2.2 Annet ledd 

Det gjøres ukentlig analyser av konsesjonærenes ubalanser. Basert på konsesjonærens portefølje 

gjøres det en vurdering av om resulterende ubalanse er akseptabel. Ved unormale/uakseptable 

ubalanser kontaktes konsesjonæren som gis mulighet til å forklare samt utbedre forholdet. Dersom 

forholdet ikke utbedres, konsesjonæren ikke evner å gi tilfredsstillende forklaring på ubalansen eller 

det avdekkes systematiske overtredelser, rapporteres forholdet til NVE. 

 

Konsesjonærene kan selv få informasjon om sine ubalanser ved å opprette bruker på eSett Online 

Service. 

 

 

3.4 Fos § 8a 

3.4.1 Forskriftstekst gjeldende fra 1.7.2019 

§ 8a. Planlegging av produksjon 

Konsesjonær skal for hvert budområde rapportere til systemansvarlig egen produksjonsplan 

med tilhørende regulerstyrke og tilgjengelig reserve (for stasjon/stasjonsgruppe). Rapporteringen skal 

skje innenfor de frister og inneholde opplysninger fastsatt av systemansvarlig. Systemansvarlig 

fastsetter frist for å sende inn endring i produksjonsplaner. Etter utløpet av den fastsatte fristen kan 

konsesjonær ikke endre produksjonsplanen uten samtykke fra systemansvarlig. 

Produksjonsplanen skal utarbeides i samsvar med konsesjonærens forpliktelser og rettigheter. 

Konsesjonær plikter å følge innmeldt produksjonsplan. 
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3.4.2 Retningslinjer til enkelte av leddene i § 8a 

 

3.4.2.1 Første ledd 

Systemansvarliges frist til konsesjonærene for daglig å rapportere til systemansvarlig egen 

produksjonsplan og systemdata for stasjonsgruppe for neste døgn er kl. 16:00. 

 

For denne bestemmelsen skal følgende rapporteres: 

• Produksjonsplanen skal inneholde regulerstyrke og tilgjengelig reserve. 

• Alle kraftstasjoner med samlet installert ytelse større eller lik 50 MVA merkeeffekt skal 

rapportere detaljerte kjøreplaner og systemdata for hvert aggregat (for vindkraft gjelder 

grensen på 50 MVA pr. tilknytningspunkt). Dataene sendes inn og oppdateres samtidig som 

for produksjonsplaner og systemdata på stasjonsgruppenivå. For disse kraftstasjonene skal 

følgende data sendes inn: 

o Produksjonsplan per aggregat 

o Statikkinnstilling i % per aggregat 

o Aktuell maksimal tilgjengelig produksjon per aggregat (Pmaks) 

• Produksjonsplaner, detaljerte kjøreplaner og systemdata skal oppgis i kvartersverdier. 

• Ytterligere beskrivelse av systemdata som skal sendes inn er å finne i vedlegg til denne 

retningslinjen. 

 

Produksjonsplanen skal utarbeides med konstant effekt i hver time, med mindre det foreligger 

planlagte innmeldte produksjonsendringer innad i timen, slik beskrevet i § 8b første ledd. 

 

Endringer i produksjonsplanen og tilhørende systemdata skal rapporteres fortløpende etter hvert som 

de oppstår, og senest 45 minutter før driftstimen. 

 

Endring av produksjonsplaner nærmere driftstimen enn 45 minutter tillates normalt ikke, men kan 

unntaksvis godkjennes. Slik unntaksvis godkjennelse er aktuelt i tilfeller hvor IKT-tekniske problemer 

hos konsesjonær eller systemansvarlig har forhindret eller forhindrer korrekt innsending. Momenter 

ved vurderingen systemansvarlig gjør i slike tilfeller er viktigheten av å ha korrekte produksjonsplaner i 

driftstimen og omfanget av IT-problemene. 

 

Konsesjonærer for vindkraft og annen uregulerbar kraft må sørge for kontinuerlig oppdatering av sine 

produksjonsplaner og slik tilstrebe et samsvar mellom produksjonsplan og faktisk produksjon. 

Systemansvarlig vil følge opp større og/eller gjentatte avvik fra produksjonsplanen. 

 

3.4.2.2 Annet ledd 

Systemansvarlig praktiserer at ved feil i produksjonsanlegg skal det sendes ny produksjonsplan, 

inkludert oppdaterte systemdata, som er i henhold til faktisk produksjon, selv om det ikke er mulig å 

utarbeide produksjonsplan som er i samsvar med konsesjonærens forpliktelser og rettigheter. 

 

3.4.2.3 Tredje ledd 

 

Dersom planlagt produksjon endres gjennom timen, for eksempel ved prøver, skal systemansvarlig 

kontaktes for endelig godkjenning. Systemansvarlig vil normalt godkjenne en forespørsel om slik 

endring i produksjon når kraftsystemet er i normal tilstand uten omfattende driftsforstyrrelse eller 

krevende nettbegrensninger i det aktuelle området for prøven. Systemansvarlig bør informeres i god 

tid før prøven er tenkt å starte. 
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Dersom det, etter frist for oppdatering av produksjonsplan, oppstår et stort avvik mellom innsendt 

produksjonsplan og hva som er mulig for stasjonsgruppen å produsere, skal konsesjonær informere 

systemansvarlig v/Landssentralen. Systemansvarlig definerer her et stort avvik som større enn 50 MW 

pr stasjonsgruppe, men også mindre avvik skal informeres om i nettområder hvor konsesjonær er 

kjent med at mindre volum kan medføre overlast på enkeltkomponenter, ref. § 23 om opplysningsplikt. 

 

 

3.5 Fos § 8b 

3.5.1 Forskriftstekst gjeldende fra 1.7.2019 

§ 8b. Planlegging av effektregulering 

Systemansvarlig kan fastsette tidsoppløsning for endringer i planlagt produksjon og kreve at 

produksjonsplanen justeres for å redusere strukturelle ubalanser. Systemansvarlig skal betale 

produsenten for påført ubalanse. Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle 

markedspriser. 

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner til 

begrensninger i overføringsnettet ved planlagte driftsstanser eller driftsforstyrrelser. Systemansvarlig 

fastsetter hvordan ledig kapasitet skal fordeles mellom flere konsesjonærer. 

Store sluttbrukere og sluttbrukere som deltar i balansemarkeder skal rapportere planlagt 

effektregulering. Systemansvarlig kan fastsette grenser for planlagt effektregulering over 

likestrømsforbindelser og hos store sluttbrukere.  

 

3.5.2 Retningslinjer til enkelte av leddene i § 8b 

3.5.2.1 Første ledd 

Produksjonsflytting 

Gjennom systemtjenesten 'produksjonsflytting' kan systemansvarlig fremskynde eller utsette planlagt 

produksjonsendring med inntil femten minutter. 

 

Bruk av produksjonsflytting: 

Systemansvarlig benytter produksjonsflytting i situasjoner der det er tydelig i driftstimen at planlagt 

produksjonsendring ikke tilstrekkelig samsvarer med endringene i forbruk og utveksling, grunnet 

strukturelle ubalanser gitt tidsoppløsningen i energimarkedet. De mer overordnede og langvarige 

ubalansene i driftsdøgnet håndterer systemansvarlig med regulerkraftmarkedet. 

Produksjonsflytting er mest brukt i ramping-timer med store endringer i forbruk, produksjon og 

utveksling, men systemtjenesten er aktuell gjennom hele driftsdøgnet for alle produksjonsendringer 

med fleksibel kraftproduksjon.  

 

Det er ikke noen siste frist for systemansvarlige å bestille produksjonsflytting, men konsesjonær kan 

avslå å utføre produksjonsflyttingen dersom tekniske begrensninger ved produksjonsenheten gjør det 

umulig å oppfylle bestillingen. 

 

Prinsippet for betaling av produksjonsflytting: 

Ved avtale mellom systemansvarlig og konsesjonær om produksjonsflytting registrerer 

systemansvarlig en regulering for volumet som bestilles. Denne reguleringen kompenseres med et 

påslag/reduksjon på gunstigste aktuelle områdepris. Dersom det er mest gunstig for konsesjonæren at 

energiubalansen avregnes etter marginal regulerkraftpris i samme retning som konsesjonærens 

ubalanse i aktuell time, velges dette som grunnlag for betaling fremfor påslag/reduksjon med 

referanse til områdepris.  
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Kvartersplaner 

For all fleksibel kraftproduksjon stiller systemansvarlig krav om kvartersplaner når sum 

produksjonsendringer over ett timeskift pr. konsesjonær pr. budområde er ≥ 200 MW.  

 

Krav til kvartersplaner er faste, deterministiske krav om fordeling av produksjonsendring ved timeskift i 

flere like trinn rundt timeskift.  

 

Systemansvarlig krav til kvartersplaner: 

Ved store sprang i produksjonsplanen over et timeskift, skal konsesjonær dele produksjonsendringen 

opp som følger: 

• Ved planlagte produksjonsendringer ≥ 200 MW over ett timeskift, deles opp/nedkjøring i 3 
trinn. Produksjonsendringen på timeskift skal utgjøre 20-40% av total planlagt endring, og 
resterende endring skal fordeles likt 15 minutter før og 15 minutter etter timeskift. Endringen 
kan også gjøres som en rampingregulering over samme tidsrom, som et alternativ til trinn. 

• Ved planlagte produksjonsendringer ≥ 400 MW over ett timeskift, deles opp-/nedkjøring i 4 like 
trinn med ¼ av endringen 30 minutter før timeskift, ¼ 15 minutter før timeskift, ¼ 15 minutter 
over timeskift og ¼ av endringen 30 minutter over timeskift. Endringen kan også gjøres som 
en rampingregulering over samme tidsrom, som et alternativ til trinn. 

Prinsippet er symmetri rundt timeskift (like store volum kvartersjusteringer på begge sider av timeskift). 

Konsesjonærens forpliktelser for leveranse av reserver: 
Produksjonsplaner med kvartersjusteringer må ses i sammenheng med konsesjonærens forpliktelser 

for leveranse av reserver. Ved krav om kvartersplaner gjelder følgende: 

FCR 

• FCR følger kvartersplanene driftsmessig. 

• FCR oppgjør vil skje i henhold til timesplan 

aFRR 

• Kvartersplaner skal ikke redusere forpliktet aFRR kapasitet. Konsesjonæren må etterstrebe å 

levere både forpliktelser i aFRR og kvartersplan. Dersom dette er umulig, må konsesjonær 

fravike kravet om å levere kvartersplan for aktuell stasjonsgruppe. 

• aFRR kan eventuelt flyttes til annen stasjonsgruppe innen samme elspotområde, men dette 

må da først avklares med systemansvarlig (landssentralen). 

Regulerkraftbud (RK-bud) 

• RK-bud må ta hensyn til konsesjonærens kvartersplaner 

• Konsesjonær anmelder RK-bud hvor effektkvantum varierer per kvarter i de timene hvor det 

leveres kvartersplaner 

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) 

• Kvartersplaner skal ikke redusere forpliktelse gitt av RKOM til å gi bud i RK. Konsesjonæren 

må etterstrebe å levere både sin RKOM-forpliktelse og kvartersplan. Dersom dette er umulig, 

må konsesjonær fravike kravet om å levere kvartersplan. 

 

Ubalansehåndtering: 

Kvartersjusteringene vil praktisk sett behandles som reguleringer i balanseavregningen. 

Kvartersplankravene medfører dermed ikke forbruksubalanser eller produksjonsubalanser såfremt 

konsesjonær følger kvartersplan. Dette forutsetter at kvartersjusteringene er symmetrisk rundt 

timeskift, slik kravene angir at de skal være.  

 

Konsesjonær får inntekt fra energimarkedene i henhold til sin timeplan, og godtgjøres ikke særskilt for 

kvarterstilpasningene som følge av kravene. 
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Konsesjonærer som deltar med produksjonsglatting fritas kravet om å levere kvartersplaner. 

 

3.5.2.2 Annet ledd 

Systemansvarlig benytter som hovedregel systemregulering når flaskehalser i nettet oppstår som 

følge av driftsforstyrrelser eller planlagte driftsstanser. Produksjonstilpasning benyttes i følgende 

tilfeller: 

• Når det oppstår separatområder 

• I områder med kun én dominerende balanseansvarlig aktør 

• I områder med begrenset overføringskapasitet i lengre tidsrom 

 

Med en balanseansvarlig aktør menes en aktør som har ansvaret for daglig å sende inn 

produksjonsplaner og regulerkraftanmeldinger for en gitt stasjonsgruppe til Statnett Landssentralen. 

Balanseansvarlig må ha omsetningskonsesjon gitt av NVE og må inngå balanseavtale med 

avregningsansvarlig (Statnett). For å få tilgang til å handle i engrosmarkedet, er det krav om at aktører 

inngår en balanseavtale med Statnett. Aktøren må enten selv være balanseansvarlig, eller ha en 

avtale med en balanseansvarlig som håndterer aktørens ubalanse mot avregningsansvarlig. 

 

Under produksjonstilpasning gjelder fortsatt kravet om at balanseansvarlig aktør skal planlegge seg i 

balanse. Vedtak om produksjonstilpasning innebærer at den aktuelle konsesjonærbalanseansvarlige 

(eventuelt eier av produksjonsanlegg som inngår i balanseansvarliges portefølje) må tilpasse sine 

anmeldinger i aktuelle kraftmarkeder og innmeldinger av produksjonsplaner til de vedtatte 

produksjonstilpasninger.  

 

For å sikre en effektiv fordeling av produksjonsbegrensningene som er underlagt 

produksjonstilpasning mellom ulike konsesjonærer ønsker systemansvarlig at de balanseansvarlige 

aktørene, som selv sitter med detaljert informasjon om marginalkostnader, skal foreta denne 

fordelingen. Dette sikres i første omgang ved at Produksjonsbegrensningene legges på hver 

balanseansvarliges aktørs portefølje, slik at disse kan fordele begrensningene mellom ulike 

konsesjonærer og produksjonsenheter. Dersom det ikke foreligger en bilateral avtale som sikrer 

balanseansvarlig rett til justering av produksjonsplaner for produksjonsanlegg de er balanseansvarlig 

for, må produksjonsbegrensningen i sin helhet foretas på den balanseansvarliges egne anlegg. 

Balanseansvarlig aktør bør vurdere å sikre seg rett til justering av produksjonsplaner for de 

konsesjonærer og produksjonsanlegg som inngår i den balanseansvarliges portefølje. 

 

I enkelte tilfeller vil det være behov for å fastsette mer eksplisitte krav til produksjonsfordeling og 

regulerstyrke. Dette vil spesielt være tilfelle når det oppstår separatområder. 

 

Produksjonstilpasning i separatområder 

Produksjon i områder som er radielt tilknyttet overliggende nett vil bli produksjonstilpasset når 

overføringen inn til området kobles ut som følge av en driftsforstyrrelse eller planlagt driftsstans. Hvor 

omfattende produksjonstilpasningen blir avhenger av varigheten på utkoblingen og det aktuelle 

forbruket i området. Produksjon som er tilknyttet et område uten eller med lite forbruk, må stoppe helt 

eller vil få en svært begrenset tillatt produksjon når den radielle overføringen er utkoblet. Dette gjelder 

også vind- og elvekraftverk. 

 

Systemansvarlig skal fastsette hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et område som midlertidig 

er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett, ref. § 12 tredje ledd. 

 

Produksjonstilpasning i områder med kun én dominerende balanseansvarlig aktør 

Systemansvarlig vil benytte produksjonstilpasningen for å unngå overlast ved planlagte driftsstanser 

og etter driftsforstyrrelser i følgende tilfeller: 

• I områder hvor det kun er én balanseansvarlig aktør 
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• I områder der én balanseansvarlig aktør har stor markedsmakt 

• I områder der maksimalt én balanseansvarlig aktør deltar i balanse-/regulerkraftmarkedet med 

aggregater i området begrenset av flaskehalsen  

Det vil si at det kan finnes flere balanseansvarlige aktører i området, men at det i realiteten kun er én 

eller ingen balanseansvarlig aktør som normalt deltar i balanse-/regulerkraftmarkedet med aggregater 

i området begrenset av flaskehalsen.  

 

Med stor markedsmakt i et område menes områder der en aktør har en dominerende markedsandel 

slik at konkurransesituasjonen ikke vil være reell eller tilstrekkelig til å ha et velfungerende marked. 

 

Produksjonstilpasning kan i slike tilfeller omfatte både krav til en øvre og nedre grense for tillatt 

produksjon avhengig av om begrensingen gjelder inn eller ut av området. 

  

Produksjonstilpasning i overskuddsområder med begrenset overføringskapasitet i lenge tidsrom 

I de tilfeller der det er over 50 % begrensning i maksimal overføringskapasitet i forhold til intakt nett ut 

fra et overskuddsområde vil Statnett vurdere å benytte produksjonstilpasning uavhengig av antall 

balanseansvarlige aktører i området. I slike tilfeller vil følgende forutsetninger bli lagt til grunn: 

• Produksjonstilpasning vil bli vurdert benyttet når forholdstallet mellom forventet 

produksjonsoverskudd og overføringskapasitet ut av det innestengte området overstiger 1,2. 

Produksjonsoverskudd i et område beregnes ved å summere opp installert 

produksjonskapasitet og trekke fra forventet last bak flaskehalsen.   

• Ved planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser i regionalnettet vil produksjonstilpasning 

benyttes dersom begrensningen har en varighet eller forventes å ha en varighet over 8 timer. 

(I regional- og distribusjonsnett er det ofte mangel på RK-bud.)  

• Ved planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser i transmisjonsnettet vil produksjonstilpasning 

benyttes dersom begrensningen har en varighet eller forventes å ha en varighet over en uke. 

• Ikke-regulerbar produksjon (vindkraft og vannkraft uten magasin) vil om mulig ikke bli omfattet 

av vedtak om produksjonstilpasning. Ved beregning av tilgjengelig nettkapasitet ut av det 

begrensede området legger systemansvarlig til grunn 60 % samtidighet for ikke regulerbar 

produksjon. 

• Produksjonstilpasningen vil fordeles til balanseansvarlig aktør basert på installert effekt i 

regulerbar produksjon. Dersom vedtak om produksjonstilpasning blir fattet kort tid før 

gjennomføringsperioden og de berørte produsenter har begrenset mulighet for å justere sin 

magasindisponering i forkant, vil systemansvarlig hensynta sannsynligheten for vanntap ved 

tildelingen av kvoter.  

• Produksjonstilpasning og systemregulering vil bli benyttet i kombinasjon for å utnytte 

tilgjengelig nettkapasiteten ut av området best mulig.  

• Vedtak om produksjonstilpasning som fattes mer enn fire uker før gjennomføring vil bli 

spesifisert med en grov kvote (effekt MWh/h) pr. balanseansvarlig konsesjonær pr. uke. 

Kvoten kan ev. differensieres for helg/hverdag og natt/dag. Uken før produksjonstilpasningen 

vil nytt vedtak kunne fattes med oppdaterte og mer finfordelte kvoter med variasjoner pr. time. 

• Vedtatte produksjonskvoter vil kunne bli justert i egne vedtak under gjennomføring av planlagt 

driftsstans. 

 

I tilfeller som angitt i de tre beskrivelsene ovenfor vil systemansvarlig fatte vedtak som innebærer at 

produksjonen blir tilpasset tilgjengelig nettkapasitet. Vedtak om produksjonstilpasning gir ingen rett til 

kompensasjon for ulemper og tap, herunder vanntap og tapt vindkraftproduksjon, dette påfører berørte 

konsesjonærer. I områder med flere balanseansvarlige aktører og forbruk som skal dekkes, kontakter 

systemansvarlig de balanseansvarlige aktørene før endelig fordeling av tillatt produksjon vedtas av 

systemansvarlig. 
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Under og før gjennomføring av periode for produksjonstilpasning vil systemansvarlig ha jevnlig kontakt 

med berørte balanseansvarlige aktører. Systemansvarlig Det vil kunne bli aktuelt å omfordele tildelte 

kvoter dersom det viser at de tildelte kvoter ikke i tilstrekkelig grad reflektere kritikalitet og vannverdier 

for de berørte konsesjonærer. 

 

Systemansvarlig skal ved planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser i overføringsnettet som medfører 

produksjonstilpasning, informere de balanseansvarlige aktørene så snart begrensningen i nettet er 

kjent, slik at de balanseansvarlige aktørene kan tilpasse seg den begrensede nettkapasiteten. 

Planlagte driftsstanser i transmisjonsnettet for kommende år skal meldes til systemansvarlig innen 1. 

september. Systemansvarlig vil da normalt fatte vedtak om aktuelle produksjonstilpasninger innen 1. 

desember. Dersom planlagte driftsstanser meldes til systemansvarlig etter frist for innmelding til 

årsplanleggingen vil systemansvarlig fatte vedtak om eventuell produksjonstilpasning normalt 

 innen tre uker etter mottatt plan. Vedtak om produksjonstilpasning som følge av planlagte 

driftsstanser skal normalt ikke fattes senere enn to uker før gjennomføring. 

 

Ved driftsforstyrrelser i nettet vedtas produksjonstilpasning snarest mulig etter at konsekvensen av 

driftsforstyrrelsen er kjent. Produksjonstilpasningen gjøres da gjeldende fra tidspunkt etter at neste 

prissetting i døgnmarkedet er trådt i kraft. Nødvendige produksjonsendringer før dette gjøres ved 

systemregulering. 

 

3.5.2.3 Tredje ledd 

Systemansvarlig har per i dag ikke systemer for å nyttiggjøre seg informasjonen forskriftsfestet i tredje 

ledd. 

 

 

3.6 Fos § 14a 

3.6.1 Forskriftstekst gjeldende fra 1.7.2019 

§ 14a. Rapportering av anleggsdata før idriftssettelse 

Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet plikter å rapportere 

anleggsdata til systemansvarlig. 

Eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet plikter å rapportere anleggsdata til 

systemansvarlig. 

Rapporteringen etter første og annet ledd skal skje før nye anlegg eller endringer i 

eksisterende anlegg settes i drift. For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal 

områdekonsesjonær kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før nye anlegg eller 

endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift. 

Systemansvarlig skal fastsette en nedre ytelsesgrense for hvilke produksjonsanlegg tilknyttet 

distribusjonsnettet som omfattes av plikten i første og andre ledd. 

Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og frist for rapportering etter denne 

paragrafen. 

Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i 

henhold til denne bestemmelsen. 

Systemansvarlig skal fortløpende oversende til Norges vassdrags- og energidirektorat 

opplysninger innrapportert etter første og andre ledd, etter de kravene Norges vassdrags- og 

energidirektorat setter. 

 



Versjon: 19-0  Til godkjenning hos NVE 
18/01329-16 
   

 
 

63 

Åpen informasjon / Public information 

3.6.2 Retningslinjer til enkelte av leddene i § 14a 

3.6.2.1 Første ledd, annet og tredje ledd  

Konsesjonærforpliktelser fastsatt i forskrift. Ingen retningslinjer tilknyttet disse leddene. 
  

3.6.2.2 Fjerde ledd  

Systemansvarliges grense for rapporteringspliktige produksjonsanlegg iht. fos § 14a er når samlet 
installert effekt for alle produksjonsenheter i et produksjonsanlegg er større enn eller lik 1 MW.  
 

3.6.2.3 Femte ledd og sjette ledd  

Innrapportering av kraftsystemdata til systemansvarlig iht. fos § 14a kan gjøres på to måter: Enten 
manuelt via webportal (Fosweb), eller automatisk direkte fra eget anleggsregister til systemansvarliges 
systemer (Autofos)4. Systemansvarlig vil i arbeidet med videreutvikling av Fosweb og Autofos 
inkludere bransjen.  
 
Anleggseiere som ønsker å benytte automatisk dataoverføring må tilpasse egne anleggsregister/egne 
systemer for å kunne eksportere data på CIM-XML struktur og med Energy Communication Platform 
(ECP) som kommunikasjonsbærer.  
 
Innhold i rapporteringen, dvs. omfang av parametere og dokumenter som skal rapporteres for de ulike 

anleggstypene fremkommer av parameterlisten (Vedlegg 4.2.2. - Vedlegg til retningslinjer for fos § 

14a). 

 

Rapporteringspliktige anleggstyper fremkommer av tabellen under. 

 

Anleggstype Merknad 

Stasjoner: 

• Kraftstasjoner 

• Transformatorstasjoner 

• Selvstendige koblingsstasjoner 

• T-avgreninger 

Kraftstasjoner er kun rapporteringspliktige når samlet 

installert effekt hos alle produksjonsanlegg i stasjonen 

er større enn eller lik 1 MW. 

Transformatorstasjoner, selvstendige 

koblingsstasjoner og T-avgreninger er 

rapporteringspliktige når høyeste spenningsnivå i 

stasjonen er ≥ 30 kV. 

Produksjonsanlegg: 

• Vannkraft 

• Varmekraft 

• Vindkraft 

• PV-anlegg (solkraft) 

• Annet 

Produksjonsanlegg er kun rapporteringspliktige når 

samlet installert effekt hos alle produksjonsanlegg i en 

kraftstasjon er større enn eller lik 1 MW. 

 

Transformatorer (inkludert 

reservetransformatorer5) 

Transformatorer er rapporteringspliktige når 

primærviklingens driftsspenning ≥ 30 kV. For reserve-

transformatorer gjelder rapporteringsplikten dersom 

primærviklingens merkespenning ≥ 30 kV. 

Overføringer med tilhørende 

ledningssegmenter, dvs. kabler og luftliner 

Anleggene er rapporteringspliktige når 

driftsspenningen  

≥ 30 kV.  

                                                      
4 Autofos er under utarbeidelse, og skal iht. plan være klar til 1.5.2019 
5 Rapporteringsplikten for reservetransformatorer har NVE presisert i enkeltvedtak (se NVE-referanse 
200905291-126). 
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Kompenseringsanlegg: 

• Shuntbatterier 

• Shuntreaktorer 

• Fasekompensatorer 

• SVC/Statcom 

Kompenseringsanlegg som er direkte tilknyttet i 

stasjoner med driftsspenning ≥ 30 kV er rapporterings-

pliktige uavhengig av hvilket spenningsnivå i stasjonen 

anleggene er tilknyttet, siden anleggene kompenserer 

både oppover og nedover i kraftsystemet. 

Anlegg for nullpunktsjording:  

• Petersenspoler 

• Nullpunktsreaktorer 

Anlegg for nullpunktsjording som har en funksjon ved 

jordfeil i nett med driftsspenning ≥ 30 kV er 

rapporteringspliktige. Merk at driftsspenningen i 

nullpunktet kan være noe lavere enn 30 kV. 

Samleskinner Samleskinner er rapporteringspliktige når 

driftsspenningen  

≥ 30 kV.  

Felt (avganger) Felt er rapporteringspliktige når driftsspenningen ≥ 30 

kV. 

Endepunktskomponenter: 

• Strømtransformatorer 

• Brytere (effektbrytere, 
skillebrytere, fraskillende 
effektbrytere, lastbrytere og 
lastskillebrytere) 

• Seriereaktorer 

• HF-sperrer 

• Stasjonskabler 

• Looper 

• Øvrige strømbegrensende 
komponenter (kabelendemuffer, 
gjennomføringer, lasker, etc.) 

Endepunktskomponenter er rapporteringspliktige når 

driftsspenningen ≥ 30 kV og under forutsetning at de 

ikke er plassert i avganger (felt) mot transformatorer 

som forsyner sluttbrukere (last). 

Endepunktskomponenter i slike avganger er ikke 

rapporteringspliktige. 

Anleggsdata for stasjonskabler og looper er kun 

obligatorisk å rapportere dersom de er lengre enn 100 

m eller strømbegrensende ift. tilknyttet 

hovedkomponent (overføring eller transformator. 

Anleggsdata for øvrige strømbegrensende 

komponenter som ikke er opplistet her er kun 

obligatorisk å rapportere dersom de er strøm-

begrensende ift. tilknyttet hovedkomponent (overføring 

eller transformator). 

 

Fristen for innmelding av anleggsdata for behandling av systemansvarlig er senest 4 uker før 

idriftsettelse spenningssetting, uavhengig om det er et nytt anlegg eller en endring i et eksisterende 

anlegg som medfører at anleggsdata endres. Med spenningssetting menes tidspunktet anlegget første 

gang blir tilkoblet spenning mot kraftsystemet. Med idriftsettelse menes første spenningssetting av et 

anlegg mot kraftsystemet.  

 

For reserveanlegg som ikke skal spenningssettes er det kun reservetransformator som skal 

rapporteres. Fristen for rapportering av disse er når reservetransformatoren er på lager hos 

konsesjonær og tilgjengelig for omplassering i nettet. Dersom reservetransformatoren tas i bruk i 

kraftsystemet så gjelder samme fristen senest 4 uker før spenningssetting. 

 

Fristen for innmelding gjelder også midlertidige anlegg, der varigheten for anleggsendringen forventes 

å være lengre enn 3 måneder.  

 

Ved særskilte årsaker som havari eller beredskapstiltak kan rapporteringsfristen på 4 uker fravikes.  

 

For offshore anlegg som er direkte vekselstrømstilknyttet det norske kraftsystem og som har en 

anleggskonsesjon etter energiloven for sitt tilknytningspunkt, er systemansvarlig avhengig av 

anleggsdata også for de generatorene som fysisk er plassert offshore. Slike generatorer har en 
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elektrisk påvirkning på det øvrige kraftsystemet, som kan ha vesentlig betydning for driften og 

utnyttelsen av kraftsystemet. Alternativet til å rapportere anleggsdata for generatorer plassert offshore 

er at konsesjonæren selv etablerer en modell, som representerer en fiktiv generator der konsesjonær 

tilknyttes det norske kraftsystemet på land. Konsesjonær må i så fall regne om alle de detaljerte 

anleggsdata fra faktisk generator til fiktiv generator, slik at denne fiktive generatoren får samme 

respons på kraftsystemet som det generatoren offshore vil ha. I slike tilfeller må systemansvarlig få 

tilgang til konsesjonærens metode for omregning av alle aktuelle parametere fra faktisk til fiktiv 

generator. For offshore anlegg, som er vekselstrømstilknyttet det norske kraftsystemet, skal 

generatordata og øvrige relevante anleggsdata rapporteres 4 uker før idriftsettelsespenningssetting.  

 

Anlegg, som skal tas ut av drift og ikke vil bli satt på drift igjen, skal rapporteres inn 4 uker før 

frakobling, uavhengig om anlegget fortsatt skal være intakt.  

For de anleggstyper der det er krav om å rapportere idriftsettelsesrapporter (prøverapporter fra selve 

idriftsettelsen), skal prøverapporteneidriftsettelsesrapportene være registrert senest 4 uker etter 

idriftsettelsen. Med idriftsettelse menes det tidspunktet anlegget er klart for normal drift og/-eller 

produksjon, slik at tester kan gjennomføres.  

 

Dersom det er utfordringer knyttet til å gjennomføre enkelte prøver for produksjonsanlegg eller 

konfigureringsproblematikk av kompenseringsenheter, skal systemansvarlig gis beskjed innen 4 uker 

etter idriftsettelse. Konsesjonær skal oppgi årsak og skal enes med systemansvarlig om ny tidsplan. 

Uavhengig av dette skal midlertidige idriftsettelsesrapporter fremlegges for produksjonsanlegg, innen 

4 uker fra idriftsettelse, som demonstrerer at produksjonsanlegget oppfyller de krav det er mulig å 

teste for. Komplette idriftsettelsesrapporter skal rapporteres til systemansvarlig så snart de foreligger. 

 

 

3.6.2.4 Syvende ledd  

Systemansvarlig forholder seg til Norges vassdrags- og energidirektorats krav til oversending av 

anleggsdata. 

 

3.7 Fos § 21 

3.7.1 Forskriftstekst gjeldende fra 1.7.2019 

§ 21. Systemvern 

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). 

Hendelsesstyrt systemvern som innebærer utkobling av sluttbrukere tilknyttet 

distribusjonsnett, kan kun benyttes som midlertidig tiltak. 

Systemansvarlig skal betale for kostnadene forbundet med systemvern etablert som følge av 

vedtak etter første ledd. Betalingen skal dekke kostnader ved installasjon, drift, vedlikehold og 

avinstallasjon av vern og sambandsløsninger. 

Når systemvern innebærer utkobling av produsenter eller sluttbrukere, skal også kostnader for 

utkoblingsobjektene som følge av aktivering og utløsning av vern dekkes. Ved utkobling av 

sluttbrukere skal systemansvarlig betale sluttbrukere i regional- og transmisjonsnett og berørt 

nettkonsesjonær ved utkobling av sluttbrukere i distribusjonsnett. Betalingen skal fastsettes med 

utgangspunkt i berørte sluttbrukeres avbruddskostnader jf. kapittel 9 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 

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

Systemansvarlig skal kun betale for utkobling i tidsrommet systemvernet var korrekt utløst. 
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Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å aktivere, deaktivere eller endre innstillinger på 

systemvern etablert etter første ledd. 

Konsesjonær kan ikke installere, idriftsette, aktivere eller deaktivere systemvern i regional- og 

transmisjonsnettet uten etter vedtak av systemansvarlig. 

 

3.7.2 Retningslinjer til enkelte av leddene i § 21 

3.7.2.1 Første ledd 

Systemvern er løsninger som utløser automatiske koblinger eller reguleringer i kraftsystemet for å 

unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og transmisjonsnettet. Systemvern 

omfatter belastningsfrakobling (BFK), produksjonsfrakobling (PFK), nettsplitt og nødeffekt på HVDC-

forbindelsene. Automatiske koblinger (systemvernutløsning) utløses ved utfall av spesifikke 

komponenter (linjer) eller hvis uønskede frekvens-, spenning- eller strømgrenser nås. 

 

Systemansvarlig vedtar plassering og krav til funksjonalitet for systemvern. Vedtak inkluderer 

tidsrespons og krav til eventuell dublering av vernsystem for det aktuelle systemvernet. Krav til 

målinger og meldinger som skal overføres til systemansvarlig presiseres i vedtak. Blant annet vil lokal 

måling av frekvens og spenning kunne være aktuelt for tilknytning til systemvern for 

belastningsfrakobling. Ofte vil vedtak om systemvern innebære at signal fra distansevern, 

jordstrømvern, samleskinnevern og bryterfeilvern skal overføres til systemvernfunksjonen. For 

systemvern tilknyttet sentralnettet vil det være krav om redundante kommunikasjonsløsninger. 

Systemansvarlig legger til grunn at det er konsesjonærene som eier systemvern med tilhørende 

kommunikasjonsløsning og er ansvarlig for at anleggenes funksjonalitet opprettholdes inntil 

systemansvarlig fatter vedtak om å avvikle systemvernet. Systemansvarlig vil holde konsesjonærene 

ansvarlige for at testing av systemvernet meldes i god tid før testingen skal starte, i Statnetts portal for 

driftsstans, Fosweb. 

 

Systemvern etableres primært for å håndtere hendelser som oppstår ved intakt nett.  

 

Det kan være akseptabelt at systemvern etableres midlertidig ved langvarige planlagte driftsstanser av 

kritiske anleggsdeler. Etablering av midlertidige systemvern kan også være aktuelt for å gi netteier tid 

for å forsterke eget nett slik at tilknytningsplikten kan oppfylles. 

 

Systemansvarlig vurderer løpende behovet for/nytten av de systemvern som er etablert. Systemvern 

med liten nytte vil bli avviklet. Systemansvarlig fatter egne vedtak om dette. Ved avvikling av 

systemvern vil systemansvarlig kreve at konsesjonær skal: 

• sørge for å søke om driftsstans for systemvernet i Fosweb i god tid før demonteringen av 

systemvernet starter. 

• sørge for at tilhørende releplaner fjernes/oppdateres og at alle signaler fra systemvernet mot 

systemansvarliges Scada-system fjernes. 

• melde fra til systemansvarlig så snart systemverninstallasjonen er fysisk fjernet og når 

eventuelle releplaner er fjernet/oppdatert. 

 

Iht. fos § 28 gjelder forvaltningsloven og offentleglova i saker hvor systemansvarlig treffer 

enkeltvedtak. Nytteverdien av systemvern og nødvendig funksjonalitet diskuteres med berørt 

konsesjonær før systemansvarlig fatter vedtak. Systemansvarliges vedtak etter denne forskriften kan 

påklages til Norges vassdrags- og energidirektorat. Vedtak i klagesak kan ikke påklages. Vedtak fattet 

i medhold av § 21 første ledd skal sendes til aktuelle parter, med begrunnelse. Vedtaket kan påklages 

innen 3 uker. 
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3.7.2.2 Annet ledd 

Som et midlertidig tiltak vil alminnelig forsyning i distribusjonsnettet også kunne tilknyttes 

hendelsesstyrt systemvern. Dette skal kun benyttes i påvente av realisering av permanente tiltak som 

vil øke forsyningssikkerheten i eller inn til det aktuelle området. Slike midlertidige systemvern vil kunne 

bli aktuelt når forbruket i et område øker uten at nødvendige forsterkninger i overføringsnettet for å 

ivareta N-1 i alle driftssituasjoner er realisert. Det kan også være aktuelt å benytte midlertidige 

systemvern i forbindelse med ombyggingsarbeider som medfører at større områder er uten N-1 

forsyning over lengre tidsrom. 

 

Systemansvarlig legger til grunn at frekvensstyrt BFK som er installert i distribusjonsnettet for å 

håndtere overnasjonale hendelser ikke er bundet av annet ledd basert på NVE sin presisering ved 

endring av fos i 2012 (Rapport 67/2012). Alle de nordiske land bidrar med frekvensstyrt BFK for å 

hindre nettsammenbrudd i det nordiske kraftsystemet ved mer omfattende feil enn det som er normalt 

å dimensjonere for. Den norske mengden forbruk tilknyttet frekvensstyrt BFK er andelsmessig omtrent 

som i Sverige, Danmark og Finland. 20 % av det nordiske forbruket er tilknyttet frekvensvern og første 

utkoblingstrinn er på 48,8 Hz.  

 

3.7.2.3 Tredje ledd 

Systemansvarlig legger til grunn at krav om dekning av kostnader forbundet med systemvern foreldes 

etter 3 år. 

 

Kostnader for installasjon og avinstallasjon av systemvern  

Systemansvarlig vil betale for dokumenterbare kostnader som aktøren har ved at systemvernet blir 

installert. Eksempelvis hvilke utstyr man har kjøpt og antall arbeidstimer for prosjektering, planlegging 

og installering/avinstallering. Vedtak om betaling for installasjon av systemvern fattes fortløpende, 

basert på innsendt underlag fra konsesjonær, eks. timelister med beskrivelse av utført arbeid og 

faktura der leverandører har blitt benyttet. 

 

Betaling for aktivering, drift og vedlikehold av BFK 

Systemansvarlig vil betale for dokumenterbare kostnader som følger av den praktiske driften av vernet 

for belastningsfrakobling. Dette kan blant annet være dokumentert behov for ekstra bemanning for å 

sikre effektiv drift. For vedlikehold dekkes antall timer brukt på vedlikeholdet samt tilhørende reise- og 

materiellkostander. Systemansvarlig legger til grunn at betalingen skal baseres på dokumenterte 

utgifter. 

 

Vedtak om betaling for drift, vedlikehold og aktivering vil skje årlig, basert på innsendt underlag fra 

konsesjonær.  

  

Systemansvarlig legger til grunn at betalingen skal baseres på dokumenterte utgifter. Ved 

kostnadskrav knyttet til drift, vedlikehold og aktivering skal konsesjonær fremlegge dokumentasjon på 

kostnader, f.eks. timelister med beskrivelse av utført arbeid, faktura der leverandører har blitt benyttet, 

og kvittering på reise- og materialkostnader. Dokumentasjon på kostnader skal sendes til 

systemansvarlig som anvist i vedtak om betaling for systemtjenester og innen 1. mars påfølgende år. 

 

 

Betaling for aktivering, drift og vedlikehold av PFK 

For produksjonsfrakobling fatter systemansvarlig årlig vedtak om faste satser for aktivering, drift og 

vedlikehold for systemvernet. Systemansvarlig baserer satsene på innspill fra bransjen, informasjon 

om kostnader og endring i konsumprisindeksen. Statnett informerer aktørene om årlige satser 

gjennom varsel om vedtak om betaling for produksjonsfrakobling. Dokumentasjon på kostnader skal 
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sendes til systemansvarlig som anvist i vedtak om betaling for systemtjenester og innen 1. mars 

påfølgende år. 

 

Kostnader for drift og vedlikehold av systemvernet 

 

3.7.2.4 Fjerde ledd 

Kostnader for aktivering av systemvernet 

For forbruksfrakobling, legger systemansvarlig til grunn at systemansvarlig skal betale dokumenterte 

kostnader som aktøren har som følge av at vernet er aktivert, dvs. at vernet er slått på og tilgjengelig 

for utkobling. Eksempelvis kan aktivering av systemvern forutsette økt bemanning i de tilfellene 

anleggets driftssentral i utgangspunktet ikke er døgnbemannet.  

 

For produksjonsfrakobling fatter systemansvarlig årlig vedtak om faste satser for aktivering, drift og 

vedlikehold for systemvernet. Systemansvarlig baserer satsene på innspill fra bransjen, informasjon 

om kostnader og endring i konsumprisindeksen. Statnett informerer aktørene om årlige satser 

gjennom varsel om vedtak om betaling for produksjonsfrakobling. Dokumentasjon på kostnader skal 

sendes til systemansvarlig som anvist i vedtak om betaling for systemtjenester. Systemansvarlig 

legger til grunn at betalingen skal baseres på dokumenterte utgifter. 

 

Tidsperiode for systemvernutløsning  

Når systemvern løser ut ved hendelser eller grenseverdier som angitt av systemansvarlig, regner 

systemansvarlig dette som en systemvernhendelse. Systemansvarlig regner varigheten for 

systemvernhendelsen som tidsrommet fra utløsning av systemvern til tidspunkt for gjeninnkobling eller 

til det er fattet vedtak om tiltak for håndtering av konsekvensen av en langvarig hendelse, og maks 1 

time. Aktuelle vedtak vil blant annet kunne være oppregulering av produksjon, endring av 

koblingsbilde og tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF). 

 

Betaling for utløsning av PFK 

Systemansvarlig fastsetter årlig satser for utløsning av PFK. Systemansvarlig baserer satsene på 

innspill fra bransjen, informasjon om kostnader og endring i konsumprisindeksen. I vurderingen av 

satsene vil systemansvarlig ta hensyn til systemvernets funksjonalitet, f.eks. installert ytelse og type 

på tilknyttet aggregat. Statnett informerer aktørene om årlige satser gjennom varsel om vedtak om 

betaling for produksjonsfrakobling.  

 

Systemansvarlig vil betale for ekstra påløpte kostnader knyttet til energiubalansen i 

balanseavregningen som følge av frakobling. Kostnader ved påført energiubalanse som følge av 

frakobling dekkes gjennom balanseoppgjøret. Energiubalansen, som følge av utløsning av 

systemvern, kompenseres som systemregulering, dvs. i henhold til aktørens anmeldte regulerkraftpris. 

Dersom tilgjengelig effekt ikke er anmeldt i regulerkraftmarkedet, vil aktøren normalt få muligheten til å 

prissette dette i etterkant. Ved hendelser før kl. 16 skal prisen foreligge i løpet av driftsdøgnet. Ved 

hendelser etter kl. 16 skal prisen være innsendt før kl. 12 påfølgende driftsdøgn. Dersom prisen ikke 

blir sendt inn innen fristen, vil avviket bli prissatt iht. prinsipp for prising av produksjons-ubalanser (to-

pris modellen) under gjeldende nordisk harmonisert balanseavregning.  

 

Systemansvarlig legger til grunn at sluttbrukere som kobles ut som følge av systemvern ikke har krav 

på dekning av inntektstap. Systemansvarlig legger til grunn at det ikke skal gis betaling utover 

dokumenterte utgifter. Det vil si at det ikke skal gis en gevinst for utløsning av systemvernet.  

 

Betaling for utløsning av BFK 

Ved korrekt utløsning av belastningsfrakobling (BFK) vil systemansvarlig betale sluttbrukere i regional- 

og transmisjonsnett og berørt nettkonsesjonær ved utkobling av sluttbrukere i distribusjonsnettet. Ved 
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fastsettelse av betalingen vil systemansvarlig legge til grunn berørte sluttbrukeres avbruddskostnader 

jf. Kapittel 9 i forskrift 11.mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer, med mindre det foreligger en individuell KILE-avtale. Ved fastsettelse av 

betalingens størrelse og betaling til berørt nettkonsesjonær vil det bli tatt hensyn til virkningen av 

inntektsrammereguleringen.  

 

Tilfeller hvor systemansvarlig ikke betaler for systemvernhendelser 

Avbrudd hos sluttbruker der systemvernet løser ut som følge av feil på de tekniske installasjonene vil 

systemansvarlig rapportere som avbrudd i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 9-1 

første ledd og leveringskvalitetsforskriften § 2A-3 første ledd. Dvs. at avbrudd som følge av feil ved 

systemvernet behandles på samme måte som andre typer avbrudd som skjer som følge av feil på 

anleggsdeler. 

 

Systemansvarlig v/feilanalyse skal analysere og verifisere hvorvidt systemvernutløsning har vært 

korrekt eller feilaktig. Ved feilaktig utløsning gjør systemansvarlig konsesjonær oppmerksom på feilen 

og henstiller om å rette feilen. 

 

Hendelser som er et resultat av feil i utstyr eller anleggsdeler som eies og driftes av Statnett medfører 

KILE for Statnett, og systemansvarlig vil ikke betale kompensasjon for utløsning av systemvern i 

medhold av fos § 21.  

 

Systemansvarlig vil behandle utilsiktede hendelser som medfører utløsning av systemvern som øvrige 

anleggsfeil.  

 

For feilaktig utløsning av PFK vil systemansvarlig ikke betale produsenten for kostnader forbundet 

med utløsning av systemvernet. Systemansvarlig legger til grunn at sluttbrukeren må selv fremme krav 

om betaling for feilaktig utløsning av PFK mot ansvarlig anleggseier. Et slikt krav vil kunne føre frem 

dersom de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar er tilstede. 

 

Innsending av data og frister vedrørende betaling for utløsning av systemvern 

Systemansvarlig fatter vedtak knyttet til betaling for systemvern basert på underlag om aktørens 

kostnader. Vedtak om betaling for utløsning av systemvern fattes fortløpende basert på mottatt 

underlag fra berørt konsesjonær, og senest 1. mars påfølgende år. Systemansvarlig legger til grunn at 

kompensasjon til aktøren betales etterskuddsvis., fordi det er da man først er i stand til å fastlegge 

aktørens reelle kostnader. Dette gjelder kompensasjon for alle kostnadskategorier:  

• Vedtak om betaling for installasjon av systemvern fattes fortløpende, basert på innsendt 

underlag fra konsesjonær. 

• Vedtak om betaling drift, aktivering og vedlikehold vil skje årlig, basert på innsendt underlag 

fra konsesjonær. Konsesjonær skal levere dokumentasjon som underlag til vedtak for betaling 

innen 1. mars påfølgende år. 

• Systemansvarlig skal informere berørt sluttbruker eller berørt nettkonsesjonær om hendelsen 

og forespørre underlag til vedtak for betaling innen 1 måned etter hendelse. Konsesjonærene 

sender inn underlag til systemansvarlig innen 3 måneder etter mottatt henvendelse fra 

systemansvarlig.   

Etter at systemansvarlig ved feilanalyse har bekreftet at utløsningen av systemvernet var korrekt, vil 

systemansvarlig fastsette betaling av kostnader basert på retningslinjene for betaling av utløsning av 

systemvern (fjerde ledd).  

 

For BFK baseres betalingen på beregnet KILE. Beregningen gjøres av berørt nettselskap ved bruk av 

FASIT-programvare.  Systemansvarlig skal deretter fatte vedtak om betaling innen rimelig tid eller 

etterspørre ytterligere informasjon fra berørt nettkonsesjonær.  
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Ved utløsning av BFK i regional- og distribusjonsnett vil systemansvarlig basere betalingen på 

kostnadskrav mottatt fra berørt nettselskap med underlag som beskriver årsak til utløsning og 

hendelsesforløpet, samt faktorer benyttet i beregningen av avbruddskostnader jf. Kapittel 9 i forskrift 

11.mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 

tariffer. Systemansvarlig ber om at berørt nettselskap sender dokumentasjonen til systemansvarlig per 

epost til feilanalyse@statnett.no. 

 

For PFK skal dokumentasjon på kostnader skal sendes til systemansvarlig som anvist i vedtak om 

betaling for systemtjenester.  

 

Ved kostnadskrav knyttet til drift, vedlikehold, avvikling og aktivering skal konsesjonær fremlegge 

dokumentasjon på kostnader, f.eks. timelister med beskrivelse av utført arbeid og faktura der 

leverandører har blitt benyttet. Dokumentasjon på kostnader skal sendes til systemansvarlig som 

anvist i vedtak om betaling for systemtjenester. 

 

Systemansvarlig legger til grunn at krav om dekning av kostnader forbundet med systemvern foreldes 

etter 3 år. 

 

3.7.2.5 Femte ledd 

Vurderinger i løpende drift 

Systemansvarlig vil normalt benytte systemvern som øker overføringskapasiteten mellom 

budområder, såfremt dette ikke introduserer nye utfordringer i driften, for eksempel grunnet 

overlappende funksjonalitet på samme systemvern. 

 

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

et samfunnsøkonomisk rasjonelt og driftsmessig treffsikkert virkemiddel. Noen få systemvern hos 

dominerende konsesjonærer vil kunne gjøre situasjonen mer oversiktlig og håndterbar i driften. 

Alternativet kan være å detaljert overvåke all varierende produksjon og forbruk i området, samt 

aktivere systemreguleringer, der budene stadig kan endre volum og pris.  

 

Systemansvarlig vil sammenligne risiko og kostnad for en potensiell systemvernutløsning mot 

kostnaden av løpende systemreguleringer. I visse tilfeller, som regel under ekstremvær, vil 

systemansvarlig vurdere virkemiddelet systemvern annerledes grunnet økt risiko for 

systemvernutløsning. Da vil det, av hensyn til forsyningssikkerheten, være mer aktuelt med 

reduksjoner i handelskapasitet mellom budområder og økt bruk av systemreguleringer fremfor å 

benytte systemvern.  

 

Gjennom aktivering av systemreguleringer introduserer systemansvarlig en ubalanse i systemet. 

Redusert bruk av reguleringer for netthensyn er i seg selv positivt da det reduserer kompleksiteten i 

systemdriften og bedrer balanseringsprosessen. Systemansvarlig vektlegger dette ved vurderinger 

rundt aktivering av systemvern. 

 

Utøvelse i løpende drift 

Systemansvarlig meddeler pålegg om aktivering, deaktivering eller endring av innstillinger til 
konsesjonær via telefon og/eller epost.  
 

Systemansvarlig legger til grunn at konsesjonær etterlever følgende krav: 

• Når en produksjonsenhet stopper iht. produksjonsplan og/eller regulerkraft-aktivering skal PFK 

deaktiveres.  

• Funksjonsfeil på systemvern skal meldes til systemansvarlig så snart som mulig. 

• Ved utløsning av systemvern kan ikke konsesjonær tilbakestille systemvernet og gjenoppta 

produksjon eller forbruk uten etter vedtak fra systemansvarlig, jf. fos § 21 sjette ledd. 

mailto:feilanalyse@statnett.no
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Systemansvarlig kan kreve at enkelte systemvern alltid er aktivert, mens andre systemvern vil bli 

aktivert når flyten i nettet overskrider gitte terskelverdier. 

 

Systemansvarlig har i samråd med utvalgte konsesjonærer etablert rutinebeskrivelser for overvåkning 

av snitt og systemvern i eget nett. Konsesjonærene kontakter systemansvarlig dersom de ser behov 

for å deaktivere, aktivere eller endre innstillinger for systemvern. Systemansvarlig fatter deretter 

vedtak som enten slutter seg til eller avslår anmodning om endring. 

 

Iht. fos § 28 er avgjørelser fattet i medhold av fos § 21 femte ledd systemkritiske dersom det er mindre 

enn tre måneder fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til vedtaket må iverksettes. 

For aktivering, deaktivering og endring av innstillinger for systemvern vil det i mange tilfeller ikke være 

mulig for systemansvarlig å vite om dette i tilstrekkelig tid til å kunne fatte normale vedtak etter 

forvaltningsloven. I alle tilfeller, både ved systemkritiske vedtak og normale vedtak, vil berørt 

konsesjonær bli informert. Ikke-systemkritiske vedtak skal sendes til aktuelle parter, med begrunnelse. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 

 

3.7.2.6 Sjette ledd 

Konsesjonærforpliktelser fastsatt i forskrift. Ingen retningslinjer tilknyttet dette leddet. 

 

 

3.8 Vedlegg til retningslinjene  

3.8.1 Vedlegg til retningslinjer for fos § 8a 

Ved innrapportering av produksjonsplaner (for stasjon/stasjonsgruppe) er det nettoverdier som skal 

rapporteres. Med nettoproduksjon menes brutto produksjon i et kraftverk, referert til generatorklemme eller 

tilsvarende, minus forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med produksjon av elektrisk energi, tap i 

hovedtransformatoren relatert til produksjonen i kraftverket og energi fra eventuell hjelpegenerator. Kravet 

til innrapportering av nettoverdier gjelder også for RK-bud6. 

 

Relevante definisjoner 

P  er aggregatets settpunkt (MW) 

Sn  er syneffekt, aggregatets ytelse (MVA) 

Pmin  er aggregatets minimumsproduksjon (MW) 

Pmaks  
er maksimal produksjon – den høyeste aktive effekten produksjonsenheten er 

godkjent for å produsere 

R  er aggregatets regulerstyrke (MW/Hz) 

ep er statikk i prosent 

FCR-N  er normaldriftsreserve (MW) 

FCR-D  er driftsforstyrrelsesreserve (MW) 

aFRR  er sekundærreserve, LFC (MW), " automatic Frequency Restoration Reserves" 

aFRRopp  er reservekapasitet kjøpt separat for oppregulering 

aFRRned  er reservekapasitet kjøpt separat for nedregulering 

RKopp  
er anmeldt regulerkraft på oppregulering (MW), også kalt mFRR "manual Frequency 

Restoration Reserves" 

                                                      
6 For ytterligere informasjon se Forskrift om kraftomsetning og nettjenester og elektrisk energi, § 3-4. 
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RKned  
er anmeldt regulerkraft på nedregulering (MW), også kalt mFRR "manual Frequency 

Restoration Reserves"   

Alle definisjoner er oppgitt som bruttoverdier. Dette gjelder også alle formler. Ved innrapportering av 

systemdata til systemansvarlig skal alle verdier oppgis som bruttoverdier med unntak av 

produksjonsplan/kjøreplan for stasjon/stasjonsgruppe, RKopp og RKned. Disse dataene må korrigeres hos 

aktør før innrapportering, og sendes systemansvarlig som nettoverdier. Innrapportering av produksjonsdata 

per aggregat for stasjoner over 50 MVA sendes systemansvarlig som bruttoverdier. 

 

Reaktiv effekt skal virke fritt og uten unødig begrensning innenfor aggregatets konsesjonsgitte yteevne. 

 

Aktivering av oppreguleringsbud i RK-markedet skal ikke medføre at ledig effekt opp til 

produksjonsenhetens maksimale produksjon Pmaks blir lavere enn summen av FCR-N, FCR-D og aFRR 

anskaffet gjennom Statnetts markeder. 

 

Aktivering av nedreguleringsbud i RK-markedet skal ikke medføre stopp av aggregat dersom dette 

medfører redusert leveranse av FCR-N, FCR-D eller aFRR anskaffet gjennom Statnetts markeder. 

Det er ikke tilsvarende krav til leveranse av FCR-N og FCR-D som ikke er anskaffet gjennom Statnetts 

markeder, men som blir levert grunnet kravet om maksimal statikkinnstilling. Disse skal likevel inkluderes 

i rapporterte systemdata. 

 

Maksimal effekt som kan gis som bud i Statnetts markeder skal ut fra dette regnes ut etter følgende formler: 

FCR-N      ≤   Pmaks – (P + FCR-D + aFRRopp + RKopp) (angir maksimal produksjon ved salg av 

FCR-N) 

FCR-N      ≤   P – (Pmin + aFRRned + RKned) (angir minimum produksjon ved salg av FCR-N) 

Salg av FCR-N bestemmes av den laveste av de to verdiene fra formlene over. 

FCR-D      ≤   Pmaks – (P + FCR-N + aFRRopp + RKopp) 

aFRRopp ≤   Pmaks – (P + FCR-N + FCR-D + RKopp) 

aFRRned ≤   P – (Pmin + FCR-N + RKned) 

 

Rapportering av systemdata 

Ved rapportering av systemdata er det den planlagte fysiske leveransen som skal rapporteres, uavhengig av 

markedstilslag og forpliktelser. Dette er ytterligere beskrevet i retningslinjene til fos § 8a andre og i 

forskriftsteksten til fos § 8a tredje ledd.  
 

Settpunkt (P) 

Aggregatets settpunkt er den aktive effekt som faktisk produseres referert 50 Hz. Nedre grense uten 

markedsforpliktelse er alltid Pmin som en fast verdi, begrenset av fysiske forhold eller på annet vis definert 

av konsesjonær. Øvre grense uten markedsforpliktelse er alltid Pmaks som den verdi aggregatet kan yte 

aktivt når energikildens potensiale hensyntas. 

 

Hensyntatt aggregatets markedsforpliktelser vil alltid settpunktet (P) ligge mellom en øvre og en nedre 

grense: 

{Pmin + (FCR-N + aFRRned + RKned)} ≤ P ≤ {Pmaks – (FCR-N + FCR-D + aFRRopp + RKopp)} 
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Regulerstyrke (R) 

Aggregatets evne til å endre aktiv effekt som følge av frekvensendring. 

 

For å kunne oppgi regulerstyrke på et aggregat må det være minst 2 % ledig tilgjengelig aktiv effekt, og 

slagbegrenser må ikke være aktivert. Hvis regulerstyrken varierer over timen så skal aktør rapportere 

minimumsverdi for regulerstyrken – dvs. den regulerstyrken de kan holde for alle kvarter i timen. 

R = 2 x Pmaks /ep                                ep er statikk i prosent. 

 

Roterende reserve 

Tilgjengelig aktiv effektreserve på roterende aggregat regnes fra settpunkt opp til aggregatets maksimalt 

tilgjengelige aktive effekt (Pmaks). Ved aktivering av all roterende reserve skal aggregater i tillegg kunne yte 

reaktivt iht. konsesjonsgitte vilkår. Se også § 15 andre og tredje ledd. For kraftstasjoner hvor 

maksimaleffekten endres vesentlig pga. varierende fallhøyde, skal dette tas hensyn til i beregningen (verdi 

på Pmaks endres). 

 

Roterende reserve kan brukes til leveranse av RKopp, FCR-N, FCR-D og aFRRopp. 

 

Frekvensstyrt normaldriftsreserve (FCR-N) 

Aktiv effekt som, avhengig av frekvens, reguleres opp eller ned av automatiske regulerfunksjoner, innenfor 

et frekvensavvik på ± 0,1 Hz.  

FCR-N = R x 0,1                               

Dersom deler av aggregatets roterende reserve er reservert for andre markeder, kan slike deler ikke 

samtidig inngå i beregningen av FCR-N. 

FCR-N ≤ Pmaks – (P + FCR-D + aFRRopp) 

FCR-N ≤ P - (Pmin + aFRRned ) 

Frekvensstyrt driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D) 

Aktiv effekt som avhengig av frekvens reguleres opp eller ned av automatiske regulerfunksjoner. Denne 

reserve skal aktiveres fra 49,9 Hz og være fullstendig aktivert ved 49,5 Hz. 

FCR-D = P(49,5 Hz) – P(49,9 Hz) 

FCR-D ≤ R x 0,4   

Dersom deler av aggregatets roterende reserve er reservert for andre markeder, kan slike deler ikke 

samtidig inngå i beregningen av FCR-D. 

FCR-D ≤ Pmaks – (P + FCR-N + aFRRopp) 
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Sekundærreserve (aFRR)  

Aktiv effekt som avhengig av frekvens reguleres opp/ned av automatiske regulerfunksjoner. Denne reserve 

aktiveres automatisk ved beregning i Statnetts LFC funksjon i SCADA-systemet, og er koblet mot aFRR-

kapasitet satt hos aktøren. 

 

Sekundærreserve skal angis som reserve opp eller reserve ned. 

 

Dersom deler av aggregatets roterende reserve er reservert for andre markeder, kan slike deler ikke 

samtidig inngå i beregningen av aFRR. 

aFRRopp ≤ Pmaks – (P + FCR-N + FCR-D + RKopp) 

aFRRned ≤ P – (Pmin + FCR-N + RKned) 

Hurtig reserve (HR) er sum manuell reserve som kan aktiveres i løpet av 15 minutter 

Aktiv effekt som ved inngrep fra systemansvarlig kan aktiveres i løpet av 15 min. for å kunne oppnå 

følgende: 

• Gjenopprette primærreserven (FCR-N og FCR-D) og sekundærreserven (aFRR) 

• Endre utvekslingen mellom regioner i innenlands system 

• Utregulere prognoseavvik 

HR = Pmaks – (P + FCR-N + FCR-D + aFRRopp) 
7 

Tilgjengelig effekt (Pmaks) 

Tilgjengelig effekt er aggregatets maksimale effekt som kan leveres kontinuerlig i én time, med maksimalt 

én times oppkjøringstid. 

Utilgjengelig effekt  

Utilgjengelig effekt er differansen mellom installert effekt og maksimalt tilgjengelig aktiv effekt. 

 

Det at effekt er utilgjengelig kan være forårsaket av driftsstans, feil, begrensning i vannvei eller lav 

fallhøyde pga. nedtappet magasin. For elvekraftverk kan lav vannføring være årsak. For magasinverk kan 

tomt magasin være årsak. 

 

Hvis et aggregat ligger i en vannstreng med andre aggregater, og produksjonen er avhengig av kjøringen på 

disse, skal det legges til grunn vannstrengens totale maksimale produksjon. Utilgjengelig effekt blir dermed 

differansen mellom installert ytelse og den maksimale effekt som kan produseres i vannstrengen.  

 

Nettbegrensninger eller at aggregatet ligger i separatområde skal ikke tas hensyn til i beregningen. 

 
 
 

3.8.2 Vedlegg til retningslinjer for fos § 14a 

Ligger som egen vedlagt fil sammen med oversendelsen. 

                                                      
7 I denne formelen inngår kun FCR-N, FCR-D og aFRRopp som er innkjøpt gjennom Statnetts markeder. 
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3.8.3 Øvrige vedlegg (referanser og øvrige veiledningsdokumenter) 

- Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet – lovdata.no  

- Statnetts web-dokument 'Praktisering av systemansvaret'  

- NVE-rapport 61/2017 Forslag til endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, 

høringsdokument juni 2017  

- NVE-rapport 56/2018 Endringer i forskrift om systemansvaret, oppsummering av 

høringsuttalelser og endelig forskriftstekst  

 

 




