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Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (Lovdata)b
b
Klikk på en paragraf for å lese systemansvarliges merknad.
b
b
(Tidligere utgaver av veilederen finner du her)

Fos § 1. Formål

Fos § 2. Virkeområde
Fos § 3. Definisjoner

Fos § 4. Prinsipper for utøvelsen av systemansvaret
Fos § 5. Flaskehalser og elspotområder
Fos § 6. Handelsgrenser

Fos § 7. Ove
Overføringsgrenser

Anmelding, planlegging
produksjon og effektregulering
Fos § 8. Anmeldi
ng av produksjo
ulering
og
Fos § 9. Regulerstyrke
Re
g effektreserve
Fos § 11. Regulerkraftmarkedet
kraftmarked

Fos § 12. Anstrengte drift
driftssituasjoner
driftsforstyrrelser
er og driftsforstyrre
Fos § 13.
Tvangsmessig utkobling av forbruk
3. Tvangsm

Fos § 14. Planlegging og idriftsettelse
av tekniske anlegg i kraftsystemet
riftse
Fos § 14a. Rapportering
anleggsdata ved idriftsettelse
ng av anle

Fos § 15. Spenningsregulering og utveksling av reaktiv effekt
Fos § 16. Koblingsbilde
Fos § 16a. Detaljskjema
Fos § 17. Samordning av driftsstanser
Fos § 18. Målinger og meldinger
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Fos § 19. Jordstrømkompensering
Fos § 20. Vern og reléplanlegging
Fos § 21. Systemvern
Fos § 22. Feilanalyse og statistikk
Fos § 22a. Svært anstrengte kraftsituasjoner
Fos § 23. Opplysningsplikt

b bLovdata - fos § 23b
b
Systemansvarliges merknad
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1. ledd
Første ledd er nå avgrenset til nødvendige opplysninger som systemansvarlig må ha
a for å
gjennomføre sine oppgaver.
b
ig av god komm
For å sikre tilfredsstillende drift av kraftsystemet er systemansvarlig avhengig
munikasjon
m forhold aav betydning
g fo
med konsesjonærer, og at disse fortløpende informerer systemansvarlig om
for
produksjon og nett. Eksempler på slike forhold er utilgjengelighet avv større produ
produksjonsenheter,
g skade eller red
et p
endring i industriforbruk, utfall av viktige linjer i regionalnett og
redusert driftssikkerhet
på
enkeltkomponenter, samband og vern av betydning for drift av regional- og sentralnettet.
b
es umiddelbart ved driftsforstyrrelser,
tyrrelser, har NV
I tillegg til at systemansvarlig som hovedregel skal varsles
NVE
temet, dater
ber 2006. Hovedreg
gjort vedtak om varsling ved større hendelser i kraftsystemet,
datert 12. oktober
Hovedregelen
ene varsler sy
for denne etablerte varslingen er at konsesjonærene
systemansvarlig, som varsler NV
NVE, som
varsler videre til OED.
b
for kriterie
en ugrunnet opp
Alle store hendelser som kommer innenfor
kriteriene under skal uten
opphold varsles til
systemansvarlig:
b
Antall berørte
berørt og forventet varighet:
het:
b
Hendelser som berører
Hen
ører minst 50 000 personer og er forventet å va
vare i minst 1 time.
Hendelser som berører min
H
minst 10 000 personer
ner og er forventet å vare i minst 12 timer.
b
er for forsyn
Konsekvenser
forsyningssikkerhet:
b
Store hendelser ssom påvirker
ker muligheten for å kunne opprettholde normal forsyning (effekt og
energi)) av regioner eller store delområder sskal varsles.
b
Store økono
økonomiske konsekvenser:
b
Hendelser i kraftsystemet
tsystemet med store økonomiske konsekvenser skal varsles. Dette gjelder særlig
om kan hindr
lengre utfall som
hindre selskaper å oppfylle leveringsforpliktelser innenfor olje- eller
ngsanlegg eller annen stor industri.
gassbehandlingsanlegg
b
Ekstraordinære årsaker:
b
Store hendelser i kraftsystemet med ekstraordinære årsaker som ikke utløser varsling grunnet
kriteriene ovenfor. Dette kan for eksempel gjelde ulike naturkatastrofer, innbrudd/sabotasje og
terror.
b
I NVEs vedtak fremkommer at det er den enkelte konsesjonær som har ansvar for håndtering av en
kritisk situasjon.
b
b

2. ledd
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NVE har innført nytt annet ledd som åpner for at systemansvarlig står for innsamling av opplysninger
fra konsesjonærene, på områder hvor NVE har behov for opplysninger, men hvor disse ikke
nødvendigvis er kritiske for utøvelsen av systemansvaret.
b
Det vil fremkomme av systemansvarliges spørringer om dette er med hjemmel i § 23 første eller annet
ledd.
b
b
Sist oppdatert 1.4.14 kl 12.00

Fos § 24. Systemansvarliges generelle rapporteringsplikt
Fos § 25. Tilsyn og kontroll
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Fos § 26. Pålegg og tvangsmulkt
Fos § 26a. Overtredelsesgebyr
Fos § 27. Betaling

Fos § 28. Forholdet til forvaltningsloven og offentleglova
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