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Ber om nytt forslag til retningslinjer for § 8b annet ledd om 

produksjonstilpasning 

Vi viser til brev av 5. april 2019 fra Statnett som systemansvarlig. Statnett har lagt ved forslag til 

retningslinjer i henhold til systemansvarsforskriften § 28a og bedt om godkjenning fra NVE. 

I forbindelse med retningslinjene til systemansvarsforskriften § 8b andre ledd har flere aktører 

kommentert at pålegg om produksjonstilpasning sendes til den balanseansvarlige først etter at 

begrensningene i nettet som følge av en planlagt driftsstans er kjent.  

Det fremgår ikke av retningslinjene når systemansvarlig informerer berørte aktører om pålegg om 

produksjonstilpasning. NVE vil presisere at vedtak om produksjonstilpasning som ikke er systemkritiske 

skal forberedes i tråd med kravene i forvaltningsloven. Dette innebærer at vedtak skal varsles, berørte 

aktører skal få mulighet til å gi informasjon i saken og systemansvarlig har plikt til å påse at saken er så 

godt opplyst som mulig før vedtak fattes, jf. forvaltningsloven §§ 16 og 17. Ved å sende varsel om at 

systemansvarlig vurderer å gi pålegg om produksjonstilpasning, skal produsenten få anledning til å 

komme med innspill, blant annet til hvilke konsekvenser et slikt pålegg vil kunne få og hvilke tidsrom 

som passer best. Dette er informasjon systemansvarlig skal ta med i vurderingen av en driftsstans og 

vedtak om produksjonstilpasning. 

Statnett viser i oppsummeringen s 38 til at systemansvarlig ikke kan avtale tidspunktene for utkoblinger 

med produsentene før det sendes melding til markedet gjennom UMM (Urgent Market Message).  

NVE er enig i at en del vedtak om driftsstanser og produksjonstilpasning vil kunne inneholde 

innsideinformasjon, og at man ved varsling av slike vedtak må ta hensyn til reglene om 

innsideinformasjon i energilovforskriften kapittel 8. Med innsideinformasjon menes presis informasjon 

som direkte eller indirekte vedrører ett eller flere engrosenergiprodukter, som ikke er offentliggjort, og 

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

offentliggjort. 

NVEs vurdering er at systemansvarlig må vurdere om vedtaket inneholder innsideinformasjon. For 

vedtak om produksjonstilpasning som ikke inneholder innsideinformasjon, vil energilovforskriftens 

regler om innsideinformasjon ikke komme til anvendelse og vedtak kan forberedes ved varsling til 

berørte aktører på vanlig måte.  
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Når det gjelder vedtak som inneholder innsideinformasjon, vil NVE presisere at forvaltningsloven 

gjelder også for slike vedtak. Det er ikke anledning til å unnlate varsling, men systemansvarlig bør 

tilpasse varslingen slik at reglene om offentliggjøring av innsideinformasjon ikke brytes, og produsenten 

ikke settes i en innsideposisjon, jf. §8-2 om forbud mot innsidehandel. 

Det er ikke nødvendig å avtale produksjonstilpasning med aktørene før driftsstansen er vedtatt. 

Systemansvarlig kan begrense seg til å sende varsel om at et bestemt anlegg skal kobles ut innen et vidt 

angitt tidsrom og be om uttalelse fra aktøren. Varselet bør utformes slik at det ikke inneholder 

innsideinformasjon.  

NVE kan ikke godkjenne retningslinjene for § 8b annet ledd om produksjonstilpasning slik som de nå er 

utformet. NVE ber Statnett oversende et nytt forslag til retningslinjene som er i tråd med gjeldende 

regelverk innen 1. juni 2019. Aktørene har allerede uttalt seg om dette og det er derfor ikke behov for å 

sende endringen på ny høring. Frist for å oversende nytt forslag er 28. juni 2019. 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Christina Sepulveda 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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