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Forord 
Dette dokumentet er utarbeidet for å oppfylle forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos) § 28a om 

retningslinjer. Det er Statnett som systemansvarlig som utarbeider retningslinjene. Retningslinjene for 

de enkelte bestemmelsene skal høres med aktørene i bransjen og godkjennes av 

Reguleringsmyndigheten for energi.   

 

I dette dokumentet sender systemansvarlig utkast til retningslinjer for følgende bestemmelser i fos ut 

på høring: 

• § 7 om overføringsgrenser 

• § 9 om regulerstyrke og effektreserve 

• § 11 om marked for regulerkraft 

• § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser 

• § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk 

• § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet 

• § 15 om spenningsregulering og reaktiv effekt 

• § 16 om koblingsbilde 

• § 17 om samordning av driftsstanser 

• § 18 om målinger og meldinger 

• § 20 om vern og reléplanlegging 

• § 22b om rapportering av spenningskvalitet 

 

I tillegg vedlegges vilkår for produksjonsglatting, som et vedlegg til retningslinjer for fos § 8b. Dette 

gjøres basert på krav om at vilkår for markeder skal være en del av retningslinjene. 

 

Det er det konkrete innholdet i utkastet til disse retningslinjene som kan kommenteres.  

 

Vi ber om at kommentarer til forslaget om nye retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes 

systemansvarlig innen 7.2.2020. 

 

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 19/01229. 

 

Merk at høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Høringsinnspillet bør 

derfor være på en form som muliggjør slik publisering. 
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1 Innføring av retningslinjer for utøvelse av systemansvaret 

1.1 Bakgrunn og formål 

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 28a annet ledd, pålegger den systemansvarlige å 

utarbeide forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Utarbeidelsen av retningslinjene, 

og senere endringer, skal høres med aktørene i bransjen. Innholdet i retningslinjene skal godkjennes 

av Reguleringsmyndigheten for energi. Systemansvarliges utøvelse av systemansvaret og den 

vedtaksmyndigheten som ligger i det skal være i tråd med retningslinjene. 

 

Bestemmelsen om retningslinjer ble innført i fos § 28a i 2018. I første omgang var det et begrenset 

antall enkeltbestemmelser i fos som var omfattet av krav til retningslinjer. Plikten for systemansvarlig til 

å utarbeide retningslinjer gjeldt fra 1.7.2018. Fra 1.11.2019 er plikten til å utarbeide retningslinjer, iht. § 

28a, utvidet til å gjelde alle relevante bestemmelser. Gjeldedne versjon av forskriften finnes på 

Lovdata (lovdata.no). 

 

Det overordnede formålet med bestemmelsen om retningslinjer er å sikre at systemansvaret forvaltes 

åpent og samfunnsmessig rasjonelt, samt at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves. 

Det er myndighetenes mål at retningslinjene skal bidra til å øke forutberegneligheten for aktørene ved 

systemansvarliges bruk av enkeltvedtak og systemkritiske vedtak. I tillegg vil retningslinjene bidra til å 

sikre at Reguleringsmyndigheten for energi har mulighet til å kontrollere hvordan myndigheten tildelt 

gjennom systemansvaret utøves. 

 

Bestemmelsen i fos om retningslinjer lyder (fra 1.11.2019): 

Systemansvarlig skal utøve myndigheten som nevnt i denne forskrift i tråd med retningslinjer 
godkjent av Reguleringsmyndigheten for energi.  

 
Systemansvarlig skal utarbeide forslag til retningslinjer som sendes berørte aktører på høring. 

Forslaget sendes deretter til Reguleringsmyndigheten for energi for godkjenning sammen med en 

oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom Reguleringsmyndigheten for 

energi finner at retningslinjene ikke er hensiktsmessig utformet. Før iverksettelse skal berørte aktører 

varsles og gis en rimelig frist for å tilpasse seg de nye retningslinjene. 

 

Annet ledd gjelder tilsvarende ved endring av retningslinjene. Reguleringsmyndigheten for 

energi kan gi pålegg om endring av retningslinjene. 

 

Ved fastsettelse av systemkritiske vedtak kan retningslinjene fravikes dersom dette er 

nødvendig for å forhindre eller begrense konsekvensene av anstrengte driftssituasjoner eller 

driftsforstyrrelser. I slike tilfeller skal systemansvarlig i etterkant innen rimelig tid gi 

Reguleringsmyndigheten for energi og berørte aktører en skriftlig begrunnelse for vedtaket. 

 

For ytterligere bakgrunnsinformasjon om innføring av retningslinjer for systemansvaret, se NVE-

rapport 61/2017 Forslag til endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet og NVE-rapport 

56/2018 Endringer i forskrift om systemansvaret. 

 

1.2 Bruken av retningslinjene og avvik fra retningslinjene 

Når retningslinjer for enkeltbestemmelser er godkjent av Reguleringsmyndigheten for energi skal disse 

legges til grunn for systemansvarliges vedtak, med mindre noen annet blir oppgitt, jf. fos § 28a fjerde 

ledd. Når vedtak er fattet med hjemmel i en bestemmelse i fos, og disse støtter seg på retningslinjene, 

vil innholdet i retningslinjene for den aktuelle bestemmelsen bli bindende for de aktører som omfattes 

av vedtaket. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-05-07-448
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Fos § 28a fjerde ledd åpner opp for at ved fastsettelse av systemkritiske vedtak kan retningslinjene 

fravikes dersom dette er nødvendig for å forhindre eller begrense konsekvensene av anstrengte 

driftssituasjoner eller driftsforstyrrelser. I slike tilfeller skal systemansvarlig i etterkant gi 

Reguleringsmyndigheten for energi og berørte aktører en skriftlig begrunnelse for vedtaket. En slik 

begrunnelse vil normalt bli gitt innen 14 dager etter hendelsen. Systemansvarlig vil i slike tilfeller 

normalt benytte et standard format som får frem hvilken hendelse det refereres til, hvilken 

bestemmelse i retningslinjene som er fraveket og en kort beskrivelse av hvorfor det var behov for å 

fravike retningslinjene. Begrunnelsen sendes på e-post til berørte aktørers driftssentral og til 

Reguleringsmyndigheten for energi. For slike hendelser vil det også bli gjort en vurdering om dette er 

en enkeltstående hendelse, eller om systemansvarlig ser behov for å oppdatere retningslinjene på 

bakgrunn av håndteringen av hendelsen. 

 

1.3 Forholdet til Statnetts dokument ‘Praktisering av systemansvaret’ 

Selv om fos har vært relativt detaljert, har de enkelte bestemmelsene gitt systemansvarlig et spillerom 

for hvordan systemansvaret skal håndteres. De føringer som er gitt til de enkelte bestemmelsene er 

heller ikke alltid beskrevet i detalj. Systemansvarlig har derfor fra tidligere utarbeidet og offentliggjort 

dokumentet ‘Praktisering av systemansvaret’ (praktiseringsdokumentet). Innholdet i dette dokumentet 

har ikke vært godkjent av NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi), men ved de seneste større 

endringer av praksis har bransjen vært hørt og NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) informert 

om endringene. 

 

Ved utarbeidelse av nye retningslinjer for å utøve systemansvaret har NVE (nå 

Reguleringsmyndigheten for energi) lagt til grunn at systemansvarlig kan ta utgangspunkt i 

praktiseringsdokumentet for de aktuelle bestemmelsene som skal ha retningslinjer. Retningslinjene gir 

mer detaljert innhold om virkemiddelbruken enn det praktiseringsdokumentet har gjort. 

 

Inntil videre vil praktiseringsdokumentet videreføres, men for de enkeltbestemmelsene som får 

tilknyttede retningslinjer, vil tilsvarende deler av praktiseringsdokumentet utgå. Når alle relevante 

bestemmelser i fos har fått tilknyttede retningslinjer vil praktiseringsdokumentet ha utspilt sin rolle, og 

dokumentet fjernes fra Statnetts hjemmesider.  

 

1.4 Prosess og status  

I dette dokumentet sender systemansvarlig utkast til retningslinjer for følgende bestemmelser i 

systemansvarsforskriften ut på høring: 

• § 7 om overføringsgrenser 

• § 9 om regulerstyrke og effektreserve 

• § 11 om marked for regulerkraft 

• § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser 

• § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk 

• § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet 

• § 15 om spenningsregulering og reaktiv effekt 

• § 16 om koblingsbilde 

• § 17 om samordning av driftsstanser 

• § 18 om målinger og meldinger 

• § 20 om vern og reléplanlegging 

• § 22b om rapportering av spenningskvalitet 

 

I tillegg vedlegges vilkår for produksjonsglatting, som et vedlegg til retningslinjer for fos § 8b. Dette 

gjøres basert på krav om at vilkår for markeder skal være en del av retningslinjene. 
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Ved alle nye tilføyelser eller reelle endringer i innhold i eksisterende retningslinjer vil disse bli 

gjenstand for åpen høring. Systemansvarlig skal behandle høringsinnspill. Etter høringen skal nye 

eller endrede retningslinjer sendes til Reguleringsmyndigheten for energi for godkjenning. I 

oversendelsen skal synspunkter innsendt under høringen fremkomme, og det skal i oversendelsen 

fremkomme om det er høringsinnspill som systemansvarlig ikke er enig i og som systemansvarlig 

dermed ikke har innarbeidet i retningslinjene. 

 

Når dokumentet med retningslinjer utvides med flere av bestemmelsene i fos, vil systemansvarlig 

vurdere å ta inn egne temabeskrivelser. Slike temabeskrivelser vi kunne synliggjøre 

systemansvarliges valg mellom bruk av ulike virkemidler for å håndtere ulike situasjoner. Aktuelle 

tema kan f.eks. være flaskehalshåndtering i budområder, håndtering av driftsforstyrrelser og 

anstrengte situasjoner eller koordinering av driftsstanser. Forslag til nye retningslinjer eller vesentlige 

endringer i senere eksisterende retningslinjer vil normalt bli sendt på høring i 3 måneder.  

 

Utkastet til retningslinjer som nå sendes på høring er utarbeidet med utgangspunkt i Statnetts 

dokument 'Praktisering av systemansvaret' og de føringer som er gitt av NVE (nå 

Reguleringsmyndigheten for energi) gjennom endringer i fos og direkte i møter. Systemansvarlig vil 

avholde et høringsmøte for aktørene i løpet av høringsperioden.  

 

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 19/01229. 

 

Merk at det er systemansvarliges forslag til retningslinjer det er anledning til å gi høringssvar på. Vi ber 

om at kommentarer til forslaget til retningslinjer sendes systemansvarlig innen 7.2.2020. 

 

Høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider, og høringsinnspill bør derfor være på 

en form som muliggjør slik publisering. 

  

mailto:firmapost@statnett.no
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2 Om systemansvaret 

I kraftsystemet må det til enhver tid være balanse mellom den samlede produksjonen og det samlede 

forbruket av kraft. Det må i den sammenhengen også tas hensyn til kraftutvekslingen med tilknyttede 

transmisjonssystemer og eventuelle begrensninger i kapasitet i det norske kraftsystemet. I tillegg skal 

det legges til rette for en tilfredsstillende leveringskvalitet i alle deler av landet, og aktørers 

beslutninger må koordineres i planlegging og drift. Dette utgjør kjernen i det som betegnes som 

systemansvaret. 

 

I medhold av energiloven er Statnett ved egen konsesjon utpekt som systemansvarlig i Norge. 

 

2.1 Forskrift om systemansvaret 

Systemansvaret er regulert i energiloven § 6-1, energilovforskriften § 6-1 og § 6-3, forskrift om 

kraftrasjonering § 3a og forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet, fos. 

Gjennom energiloven er systemansvarlig gitt rett til å fatte forvaltningsvedtak. Fos er styrende for 

systemansvarliges agering, og gir både systemansvarlig og aktørene forpliktelser og rettigheter.  

 

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

kraftsystemet. I tillegg skal fos sikre en samfunnsmessig rasjonell utøvelse av systemansvaret, 

herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. 

 

I virkeområdet til fos heter det at forskriften kommer til anvendelse på systemansvarlig og enhver som 

helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsettere og 

sluttbrukere. 

 

2.2 Systemansvarliges vedtakskompetanse 

Utøvelsen av systemansvaret innebærer ansvar og myndighet til å pålegge andre aktører å handle på 

en bestemt måte. Med hjemmel i energiloven og tildelt konsesjon utøver Statnett som systemansvarlig 

offentlig myndighet, der systemansvarlig fatter beslutninger som gir andre aktører rettigheter og plikter. 

Aktørene kan som følge av systemansvarliges beslutninger også bli påført kostnader. Det er 

avgjørende for en samfunnsmessig rasjonell systemansvarsutøvelse at systemansvarlig opptrer 

nøytralt og ikke-diskriminerende.  

 

Systemansvarliges beslutninger skjer gjennom forvaltningsvedtak som vi omtaler som enten 'vanlige 

vedtak' eller 'systemkritiske vedtak'. For de vanlige vedtakene kommer forvaltningslovens 

bestemmelser til anvendelse fullt ut. For disse vedtakene er det krav til saksforberedelse og mulighet 

for å klage på systemansvarliges vedtak. Typiske eksempler (ikke uttømmende) på slike vedtak er 

vedtak om funksjonaliteten i anleggene (fos § 14), vedtak om installasjon av systemvern (fos § 21) og 

vedtak om satsene for betaling av systemtjenester (fos § 27). 

 

Gjeldende regulering innebærer at flere av systemansvarliges vedtak er unntatt forvaltningslovens 

krav til saksforberedelse, begrunnelse og klageadgang. Disse vedtakene kalles ofte systemkritiske 

vedtak. Beslutningene som fattes i operativ drift betegnes som systemkritiske dersom det ikke er mulig 

å fatte vedtak tidligere enn tre måneder før tidspunkt for når vedtaket må iverksettes. Disse vedtakene 

kan ikke påklages. Dette øker behovet for å sikre transparens i hvordan systemansvaret praktiseres, 

blant annet ved at prinsipper for utøvelsen av systemansvaret gjøres kjent på forhånd. § 28 tredje ledd 

i fos lister opp alle de paragrafer og ledd som anses som systemkritiske. 
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2.3 Lydighetsplikt for systemkritiske vedtak 

Etterlevelsen av de systemkritiske vedtakene, som til enhver tid blir gitt, er helt avgjørende for en 

sikker drift og effektiv utnyttelse av kraftsystemet. I fos § 26 er det en egen bestemmelse som angir at 

de som omfattes av systemkritiske vedtak plikter å rette seg etter disse, omtalt som ‘lydighetsplikt’. 

 

Fra myndighetenes side er ‘lydighetsplikten’ ytterligere utdypet gjennom NVEs (nå 

Reguleringsmyndigheten for energi) forarbeider til fos § 26: ”Denne paragrafen knesetter en såkalt 

lydighetsplikt. Bestemmelsen har en tydelig parallell i politiloven § 5. Betydningen av bestemmelsen 

ligger i at de som omfattes av forskriften har plikt til å respektere de pålegg som systemansvarlig gir 

under driftskoordinering - plikten gjelder uansett om pålegget måtte være beheftet med feil e.l.” 

 

2.4 Forholdet til EØS-regelverk 

Retningslinjene skal legge til rette for fremtidige EØS-rettslige forpliktelser. Mye av EU/EØS-

regelverket vil komme i form av forordninger, som i sin helhet blir implementert som en del av norsk 

lov. NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) har vurdert at det derfor ikke er nødvendig å 

inkorporere dette regelverket i fos. Aktørene vil i fremtiden måtte forholde seg både til fos og til 

forordninger. I fremtiden vil retningslinjene for systemansvaret være i samsvar med både fos og de 

relevante forordningene. 

 

2.5 Avgrensning av systemansvaret 

I dag er systemansvaret knyttet til hele kraftsystemet, men de fleste bestemmelsene i fos er avgrenset 

til å gjelde innenfor regional- og transmisjonsnettet. For bestemmelsene i fos har NVE (nå 

Reguleringsmyndigheten for energi) valgt å videreføre begrepet 'regionalnett', da dette danner en 

naturlig avgrensning for flere av bestemmelsene i fos. Retningslinjene er knyttet opp til den enhver tid 

gjeldende ansvarsfordeling og til de enkelte bestemmelsene i fos, som krever utarbeidelse av 

retningslinjer. 
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3 Forslag til nye retningslinjer for enkeltbestemmelser 

Hvert delkapittel representerer én paragraf i fos og er bygget opp med samme struktur, der det 

innledningsvis gis bakgrunn og begrunnelse for retningslinjene til den aktuelle bestemmelsen som 

systemansvarlig sender på høring, samt forslag til konkrete retningslinjer til de aktuelle 

enkeltbestemmelsene i fos. Vedtatt forskriftstekst vil også fremgå innledningsvis under hvert 

delkapittel. 

 

De enkelte delkapitlene med bakgrunn og begrunnelse vil ikke inngå som en direkte del av de 

endelige retningslinjene, men vil være tilgjengelig for senere oppslag fra dette høringsdokumentet. I 

teksten under vil det fremgå hva som er systemansvarliges forslag til innhold i selve retningslinjene.  

 

Merk at det er systemansvarliges forslag til retningslinjer det er anledning til å gi høringssvar på.  

 

 

3.1 § 7 Overføringsgrenser  

Forskriftstekst som gjøres gjeldende fra 1.7.2020: 

 
Konsesjonær i regional- og transmisjonsnettet skal utarbeide og skriftlig rapportere til 

systemansvarlig oversikt over egne anleggsdelers maksimale overføringsgrenser. Dersom 
systemansvarlig mener innrapporterte maksimale overføringsgrenser er satt for lave, skal 
systemansvarlig skriftlig rapportere dette til Reguleringsmyndigheten for energi. Systemansvarlig 
fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne 
paragrafen. 
 

Systemansvarlig kan fastsette driftsmessige overføringsgrenser i regional- og 
transmisjonsnettet. De driftsmessige overføringsgrensene skal ikke medføre overskridelse 
av anleggsdelenes maksimale overføringsgrenser uten etter avtale med konsesjonæren. 
 

Systemansvarlig har ansvar for at overføringsgrenser fastsatt i medhold av annet ledd blir 
overholdt. 
 

Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i 
henhold til første ledd. 
 

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi, dersom 
konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første ledd første punktum. 

3.1.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.1.1.1 Første ledd  

Systemansvarlig vil videreføre dagens praksis knyttet til innmelding og visning av overføringsgrenser i 

Fosweb. Konsesjonærenes innrapportering av anleggsdelers maksimale overføringsgrenser iht. fos § 

7 første ledd håndteres gjennom webportalen Fosweb og følger de samme krav til format og frister 

som de øvrige anleggstypene omfattet av energilovforskriften § 6-1 (fra 1.11.2019, tidligere hjemlet i 

fos § 14a). Det henvises derfor direkte til retningslinjene for energilovforskriften § 6-1 (tidligere fos § 

14a) for systemansvarliges satte frister og format, samt vedlagte parameterlister som beskriver 

innholdet i innrapporteringen. 

 

I Fosweb rapporterer konsesjonær verdier for merkestrøm og prosentverdier for kortvarig og eventuelt 

kontinuerlig overlastbarhet (i forhold til merkestrømmen) for sine anleggsdeler. Anleggsdelenes 

maksimale overføringsgrenser er de resulterende verdiene for hhv. kontinuerlig og kortvarig grenselast 

(strøm). De resulterende maksimale overføringsgrensene for hele overføringen (inkludert alle serielle 

elementer som ledningssegmenter/transformator og endepunktpunkskomponenter) settes lik 

overføringsgrensene for de mest begrensende elementene. I Fosweb kan konsesjonær se en oversikt 
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over egne overføringer, hvor det er uthevet hvilken anleggsdel som, kontinuerlig eller kortvarig, er den 

mest begrensende per omgivelsestemperatur for overføringen. 

 

Dataene som meldes inn i Fosweb benyttes i systemansvarliges fagsystemer og danner basis for 

analyse og drift av kraftsystemet. Systemansvarlig forventer at alle selskap løpende legger inn og 

oppdaterer data om sine anlegg og komponenter. Dataene er avgjørende for riktige analyser og sikker 

drift av kraftsystemet. 

 

Med forskriftsendringen er hjemmelen til å fatte vedtak fjernet fra fos § 7. NVE (nå 

Reguleringsmyndigheten for energi) har, i brev til systemansvarlig og i høringsdokumentet for 

endringer av forskriften, nr. 4/2019, vist til at reelt begrensende endepunktskomponenter bør avdekkes 

av systemansvarlig i forbindelse med prosessen for fos § 14.Gjennom fos § 14 kan systemansvarlig 

stille krav om anleggenes funksjonalitet. Dette vil systemansvarlig innføre som praksis ifm. 

ikrafttredelse av retningslinjer for fos §§ 7 og 14. Videre beskrev NVE (nå Reguleringsmyndigheten for 

energi) at de vil følge opp konsesjonærene gjennom regionale kraftsystemutredninger.   

 

3.1.1.2 Annet ledd  

Nettet driftes som hovedregel ut fra N-1-kriteriet, som innebærer at selv om den sterkeste 

komponenten faller ut skal det være mulig å opprettholde forsyningen. En driftsforstyrrelse skal ikke 

medføre større belastning på enkeltkomponenter enn det de er fastsatt til å tåle. Systemansvarlig 

overvåker derfor de driftsmessige overføringsgrenser som utgjøres av definerte snitt i kraftsystemet.  

Et snitt defineres av alle overføringer som inngår i forsyningen av et område. Som eksempel vises til 

snitt bestående av to overføringer som forbinder to områder, A og B (se Figur 3.1). Ved utfall av den 

ene overføringen legges all effektflyt over på den andre. Den svakeste komponent bestemmer hva 

som blir den driftsmessige overføringsgrensen mellom A og B.  

 

Ved fastsettelse av maksimal driftsmessig overføringsgrense fra A til B i Figur 3.1 er N-1-prinsippet 

lagt til grunn og medfører at overføringsgrensen blir 500 MW (den svakeste overføringen er 

begrensende).  

 
Figur 3.1 Røde tall angir maksimal flyt på overføringene i snittet. At overføringene kun kan gå hhv. 40 % og 30 % 
belastet skyldes at den øverste overføringen skal kunne falle ut og dens flyt (300 MW) i sin helhet skal kunne 
omlagres til den nederste overføring (egen flyt 200 MW, maks. overføringsgrense 500 MW). 

Hensynet til driftssikkerhet (basert på N-1-prinsippet) gjør at enkeltkomponenter sjeldent blir utnyttet 

maksimalt.  

 

Driftsmessige overføringsgrenser fastsettes før driftsfasen, og på en slik måte at enkeltutfall ikke gir 

uakseptable konsekvenser. 

 

Snitt som systemansvarlig overvåker endres avhengig av planlagte driftsstanser og flyt i kraftsystemet.  

 

Systemansvarlig kan iverksette ulike tiltak for å unngå overskridelse av maksimale overføringsgrenser. 

Disse tiltakene inkluderer blant annet systemregulering, aktivering av systemvern og oppdeling av 

nettet for radiell drift. Dersom konsesjonær ønsker å drifte nettet masket, til tross for risiko for 

overskridelse av maksimale overføringsgrenser i tilfelle utfall, kan det inngås avtaler om dette mellom 

systemansvarlig og konsesjonær. Systemansvarlig gjennomfører nå en oppdatert studie for 
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kartlegging og vurdering av flaskehalser i regionalnettet. I løpet av 2019-2020 søker systemansvarlig å 

avklare om de koblingsbilder som normalt brukes kan gi overskridelser av komponentenes maksimale 

overføringsgrenser. Dersom det avdekkes mulige overskridelser av snitt ved intakt nett vil 

systemansvarlig fatte vedtak om endring av koblingsbilder. Dersom konsesjonær ønsker å 

opprettholde koblingsbilder som kan medføre overskridelser av maksimale overføringsgrenser, kan 

det inngås avtaler om dette med systemansvarlig. Konsesjonær vil i så fall være ansvarlig for at 

anleggsdelenes maksimale overføringsgrensene kan bli overskredet ved feil og andre uforutsette 

hendelser. 

 

3.1.1.3 Tredje ledd  

Systemansvarlig viderefører dagens praksis, og har tydeliggjort og utdypet denne i forslaget til 

retningslinjer.  

 

3.1.1.4 Fjerde ledd  

Systemansvarliges systemer og rutiner for å kunne rapportere oversikter og avvik er beskrevet i 

retningslinjene.   

 

3.1.1.5 Femte ledd  

Innrapportering av anleggsdelers maksimale overføringsgrenser iht. fos § 7 første ledd første punktum 

håndteres i praksis gjennom systemansvarliges hjemmel for innsamling av anleggsdata gjennom 

energilovforskriften § 6-1 (fra 1.11.2019, tidligere fos § 14a). I energilovforskriften § 6-1 femte ledd 

pålegges systemansvarlig å fastsette format, innhold og frister for konsesjonærens innrapportering 

regulert gjennom energilovforskriften § 6-1 første ledd.   

 

Fristen for innmelding av anleggsdata (inkludert maksimale overføringsgrenser) for alle anleggstyper 

fremgår av retningslinjene til energilovforskriften § 6-1 (fra 1.11.2019, tidligere § 14a). Denne fristen er 

satt for å gi tilstrekkelig tid til å modellere endringene i systemansvarliges fagsystemer som danner 

basisen for analyse og drift av kraftsystemet. Anleggsdelers maksimale overføringsgrenser er svært 

sentrale data i disse systemene, og danner blant annet grunnlaget for beregning av driftsmessige 

overføringsgrenser og snitt slik disse er beskrevet i retningslinjene til § 7 annet ledd.   

 

Dersom data kommer senere enn fristen fastsatt i energilovforskriften § 6-1 er det dermed en mulighet 

for at endringene ikke er mulig å få modellert innen de trer i kraft. Dette er årsaken til at 

systemansvarlig tar utgangspunkt i denne fristen for rapportering av brudd på § 7 første ledd første 

punktum til Reguleringsmyndigheten for energi.  

 

3.1.1.6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Endringene i forskriften som blir gjort gjeldende fra 1.7.2020 innebærer at systemansvarlig ikke lenger 

skal fatte vedtak om de innrapporterte overføringsgrensene. Dette medfører en endring i 

systemansvarliges praksis. Det er i tillegg gjort forskriftsendringer fra 1.11.2019, slik at hjemler fra fos 

§ 14a er flyttet til energilovforskriften § 6-1. I § 6-1 sjette ledd beskrives systemansvarliges plikt til å 

beskrive praksis, tilsvarende som for tidligere retningslinjer for § 14a. Det forutsettes at behandlingen 

av innrapporterte overføringsgrenser ivaretas av bestemmelser i nye energilovforskriften § 6-1.  

 

Utover dette er det systemansvarliges vurdering at retningslinjene tydeliggjør dagens praksis, men at 

de ikke innebærer vesentlig endring i forhold til gjeldende praksis. Beskrivelsen av praksis i 

retningslinjene for fos § 7 innebærer en endring av praksis knyttet til fos § 14. 
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3.1.2 Forslag til retningslinjer fos § 7 

3.1.2.1 Første ledd  

Tidlig innrapportering og vurdering av maksimale overføringsgrenser 

Konsesjonær skal i forbindelse med planlegging og idriftsettelse av tekniske anlegg i kraftsystemet, 

fos § 14, rapportere om nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg i regional og transmisjonsnett. 

Herunder også informere om maksimale overføringsgrenser. Dersom konsesjonær rapporterer om 

begrensende endepunktskomponenter skal dette begrunnes. Herunder om last/produksjonsnivået 

tilsier at det ikke er behov for høyere overføringsgrense, om det eksisterer en plan for utskifting innen 

to år eller om kostnaden ved utskifting er så stor at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre 

endringer. 

 

Basert på konsesjonærenes innrapportering iht. fos § 14 vil systemansvarlig vurdere om 

overføringsgrensene er satt for lave eller om endepunktskomponentene utgjør en reell begrensning for 

den totale overføringskapasiteten. Med reell begrensning mener systemansvarlig at behovet for 

overføringskapasitet er større enn endepunktskomponentenes overføringsgrense. Systemansvarlig 

baserer sine vurderinger blant annet på historisk flyt på de aktuelle overføringene og hvorvidt det er 

benyttet systemreguleringer tidligere for å overholde lastgrenser. Systemansvarlig legger videre til 

grunn at overføringer som inngår i snitt skal ha en overføringskapasitet som tåler omlagring etter feil. 

 

Systemansvarlig kontrollerer ikke hvorvidt spesifikasjonene som er oppgitt for line- og kabeltype 

samsvarer med konsesjonsgitte verdier. Systemansvarliges vurdering innebærer derfor ikke en 

bekreftelse på at anlegget er bygget i henhold til konsesjonsvilkårene. 

 

Innrapportering av maksimale overføringsgrenser i Fosweb og rapportering til NVE 

Konsesjonær skal melde inn anleggsdelens maksimale overføringsgrenser som anleggsdata i 

webportalen Fosweb, jf. energilovforskriften § 6-1. For alle nye anlegg og endringer i eksisterende 

anlegg skal hhv. nye eller endrede maksimale overføringsgrenser være innmeldt til systemansvarlig 

innen fristen fastsatt i retningslinjene for energilovforskriften § 6-1. Vedlagt retningslinjene er 

parameterlister som beskriver innholdet i innrapporteringen for de ulike anleggstypene. Se 

retningslinjer for energilovforskriften § 6-1 for en fullstendig beskrivelse av rutinene for innrapportering 

av data for alle anleggstyper omfattet av plikten iht. § 7 første ledd. 

 

Ved oppgitt tidspunkt for spenningssetting vil det i Fosweb automatisk opprettes en fos § 7-sak for alle 

begrensende endepunktskomponenter. Konsesjonær må oppgi begrunnelse for alle begrensninger, 

med samme alternativer som under fos § 14-prosessen (om last/produksjonsnivået tilsier at det ikke er 

behov for høyere overføringsgrense, om det eksisterer en plan for utskifting innen to år eller om 

kostnaden ved utskifting er så stor at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre endringer). 

Dersom begrensningene er i samsvar med det som ble vedtatt i fos § 14-prosessen, kan 

referansenummer til fos § 14-vedtaket oppgis som begrunnelse. 

 

Dersom systemansvarlig anser en begrensning som reell, og dermed at maksimale 

overføringsgrenser er satt for lave, rapporterer systemansvarlig dette til Reguleringsmyndigheten for 

energi.  

 

3.1.2.2 Annet ledd  

Fastsettelse av driftsmessige overføringsgrenser baserer seg på N-1-prinsippet, som innebærer at 

selv om den sterkeste komponenten faller ut skal det være mulig å opprettholde forsyningen. En 

driftsforstyrrelse skal da heller ikke medføre større belastning på enkeltkomponenter enn det de er 

fastsatt til å tåle. Systemansvarlig fastsetter og overvåker derfor driftsmessige overføringsgrenser som 

utgjøres av snitt i kraftsystemet. Overføringsgrensen for hvert snitt, samt hvilke snitt som overvåkes, 

endres avhengig av planlagte driftsstanser og effektflyt i kraftsystemet. Systemansvarlig fastsetter nye 

driftsmessige overføringsgrenser (snitt) når det foretas endringer i koblingsbilder, eller når det 
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innrapporteres nye eller endrede overføringer. Snittene inngår i systemansvarliges kontinuerlige 

overvåking av kraftflyten i kraftsystemet.  

 

For å holde overføringsevnen så høy som mulig tillates det normalt at utfall kan gi strøm opp mot 

kortvarig termisk grenselast. Kortvarig termisk grenselast kan som hovedregel utnyttes i 15 minutter, 

forutsatt at komponentene før utfall var belastet stasjonært på maksimalt 70 % av kontinuerlig termisk 

grenselast. Forutsetningen for å kunne sette maksimale overføringsgrenser på dette grunnlaget er at 

det finnes tiltak som bringer overføringen av strøm tilbake til kontinuerlig termisk grenselast innen 15 

minutter. 15 minutter er tiden som er nødvendig for å kunne aktivere/regulere produksjon, eller 

iverksette andre virkemidler for å få flyt av kraft under kontinuerlig grenseverdi. Dersom slike tiltak ikke 

finnes, legges kontinuerlig termisk grenselast til grunn for den maksimale overføringsgrensen. 

Systemvern som gir utkobling av forbruk eller produksjon ved utfall inngår som et av flere andre tiltak 

for å raskt redusere flyten. 

 

Et annet alternativ for å unngå overskridelse av maksimale overføringsgrenser er å dele opp nettet og 

drifte radielt. Dette vil være et svært aktuelt virkemiddel dersom det ikke finnes tilgjengelige 

regulerkraftressurser eller når slike ressurser er svært kostbare å benytte. Dersom utfall vil kunne 

medføre overskridelse av anleggsdelers maksimale overføringsgrenser og konsesjonær likevel ønsker 

å drifte nettet masket kan det inngås avtaler om dette mellom systemansvarlig og konsesjonær.  

 

De driftsmessige overføringsgrense settes normalt lik den mest begrensende overføringens 

maksimale overføringsgrense. I noen tilfeller vil systemansvarlig sette en annen grense for å hensynta 

andre forhold som må ivaretas ved eventuelle utfall. I høyt belastede områder vurderer 

systemansvarlig om utfall gir for lave spenning eller ustabilitet. Kriteriene som inngår i disse 

vurderingene er at spenningen ikke skal reduseres med mer enn 10 %, og at eventuelle pendlinger 

dempes tilstrekkelig etter utfall. Systemansvarlig setter da en driftsmessig overføringsgrense som 

sikrer at kraftsystemet har tilstrekkelig spenning og stabilitet også etter et utfall.  

 

I tilfeller hvor større regioner må driftes radielt kan systemansvarlig sette en driftsmessig 

overføringsgrense som sikrer overgang til separatområde.  

 

Ved ekstremvær vil systemansvarlig vurdere å redusere driftsmessige overføringsgrenser for å 

redusere konsekvenser ved utfall av f.eks. linjer, transformator, forbruk eller produksjon. Dette kan 

blant annet bety at det blir gjennomført systemreguleringer for å sikre at eventuelle utfall i 

kraftsystemet kan gi vellykket overgang til separatdrift. Se også retningslinjer for fos § 21 femte ledd 

for systemansvarliges vurderinger av redusert bruk av systemvern ved ekstremvær.  

 

3.1.2.3 Tredje ledd  

Systemansvarlig har ansvar for at driftsmessige overføringsgrenser i regional- og transmisjonsnett 

overholdes. I praksis dekker dette kraftsystemet fra og med 33 kV og høyere, uavhengig av eierskap. 

Overholdelse av overføringsgrenser i distribusjonsnett er ikke en systemansvarsoppgave. 

Systemansvarliges praksis rundt overholdelse av overføringsgrenser på transformatorer mellom 

regional-/transmisjonsnett og distribusjonsnett er beskrevet i retningslinjen til fos § 5 første ledd. 

 

Ansvaret for å overholde de driftsmessige overføringsgrensene utøves ved at systemansvarlig 

overvåker kraftflyt og driftskoblinger i nettet opp mot angitte overføringsgrenser og snitt. Dersom 

snittgrensene overskrides, eller det av annen grunn er fare for overskridelse av anleggsdelenes 

maksimale overføringsgrenser, vil systemansvarlig benytte seg av virkemidler regulert gjennom fos for 

å håndtere situasjonen. Det henvises til retningslinjer til fos §§ 5 første og fjerde ledd, 8b annet ledd, 

12 fjerde og femte ledd, 13, 16 første ledd og 21 femte ledd for nærmere beskrivelse av 

systemansvarliges virkemidler og prinsipper for hvordan disse anvendes.  

 



Versjon: Høring 19-1   
19/01229 

 
 

15 

Åpen informasjon / Public information 

Systemregulering er det mest brukte virkemiddelet systemansvarlig har for å avhjelpe flaskehalser 

som ikke håndteres ved kapasitetsfastsettelsen mellom budområder, se retningslinjer til fos § 5 fjerde 

ledd. Dersom det finnes relevante reguleringsressurser, men ikke tilstrekkelige regulerkraftbud, kan 

systemansvarlig sikre reguleringsevne gjennom systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde og femte ledd. 

 

I tillegg til systemregulering er de andre virkemidlene nevnt nedenfor aktuelle, og avhengig av 

driftssituasjon kan en kombinasjon av flere virkemidler være mest hensiktsmessig.  

 

Systemansvarlig anser systemvern som avhjelper lokale flaskehalser, eller begrensninger i driften, 

som et samfunnsøkonomisk rasjonelt og driftsmessig treffsikkert virkemiddel, og vil normalt benytte 

dette der det er tilgjengelig, slik beskrevet i retningslinjen til § 21 femte ledd. 

 

Dersom systemregulering (spesialregulering) ikke er tilstrekkelig, mulig eller samfunnsmessig rasjonelt 

vil systemansvarlig kunne fatte vedtak om endring av koblingsbilde for å avhjelpe situasjonen, se 

retningslinjen til § 16 første ledd. Dette kan innebære radielle (N-0) drifter med redusert 

forsyningssikkerhet, eller at kun definert forbruk eller produksjon blir berørt av en driftsforstyrrelse, for 

å unngå at driftsforstyrrelsen overbelaster gjenværende anleggsdeler. 

 

Ved begrensninger i overføringsnettet grunnet planlagte driftsstanser eller driftsforstyrrelser vil 

systemansvarlig kunne pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner, jf. retningslinjen til 

§ 8b annet ledd. 

  

Et siste virkemiddel for å overholde driftsmessige overføringsgrenser er tvangsmessig utkobling av 

forbruk, regulert gjennom fos § 13. 

 

3.1.2.4 Fjerde ledd  

Innrapportering av maksimale overføringsgrenser for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg, 

kan gjøres manuelt via webportalen Fosweb eller automatisk direkte fra konsesjonærens eget 

anleggsregister til systemansvarliges systemer (Autofos). Disse systemene, samt rutiner og innhold for 

innrapportering er beskrevet i retningslinjene til energilovforskriften § 6-1. 

 

I Fosweb kan konsesjonær se en oversikt over egne innrapporterte maksimale overføringsgrenser. 

Nettselskap med ansvar for kraftsystemutredninger, NVE, Reguleringsmyndigheten for energi og 

systemansvarlig får i tillegg også oversikt over maksimale overføringsgrenser fra alle konsesjonærer.  

 

3.1.2.5 Femte ledd  

Konsesjonær rapporterer anleggsdelers maksimale overføringsgrenser iht. fos § 7 første ledd første 

punktum gjennom webportalen Fosweb. Rapportering av maksimale overføringsgrenser følger de 

samme krav til format og frister som de øvrige anleggstypene omfattet av energilovforskriften § 6-1. 

Systemansvarlig anser det som et brudd på § 7 første ledd første punktum dersom konsesjonær ved 

innrapportering av maksimale overføringsgrenser for anlegg i regional- og transmisjonsnettet ikke 

overholder krav til format, frister og innhold slik disse er beskrevet i retningslinjene til 

energilovforskriften § 6-1.  

 

Systemansvarlig rapporterer brudd på § 7 til Reguleringsmyndigheten for energi dersom maksimale 

overføringsgrenser ikke er innrapportert innen fristen fastsatt i retningslinjene til energilovforskriften § 

6-1, med mindre konsesjonær oppgir en begrunnelse som systemansvarlig vurderer som tilstrekkelig 

for at rapporteringsfristen kan overgås noe. Særskilte årsaker som havari eller beredskapstiltak kan 

blant annet være tilfeller der systemansvarlig godtar at rapporteringsfristen fravikes, men 

systemansvarlig må informeres så tidlig som mulig ved slike hendelser.  
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3.2  § 9 Regulerstyrke og effektreserve  

Forskriftstekst: 

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å bidra med regulerstyrke og tilhørende roterende 

reserve innenfor produksjonsenhetenes tekniske begrensninger. Systemansvarlig skal betale 

konsesjonær for dette. 

Systemansvarlig skal til enhver tid disponere tilstrekkelige effektreserver. 

3.2.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.2.1.1 Første ledd 

Regulerstyrke  

Regulerstyrke er aggregatets evne til å endre aktiv effekt som følge av frekvensendring. Denne 

reguleringen betegnes som primærreserve da ubalanser i kraftsystemet reguleres først ved hjelp av 

frekvensregulering, og reguleringen er fullt og helt knyttet til automatiske funksjoner. Frequency 

Containment Reserve, med forkortelse FCR, er det engelske begrepet på primærreserve, og 

forkortelsen FCR vil bli brukt videre i retningslinjen.  

 

Funksjonskrav 

Systemansvarlig pålegger konsesjonærer å bidra med regulerstyrke og tilhørende rotende reserve. 

Kravet berører konsesjonærer omfattet av vedtak om leveranse av systemtjenester, uavhengig om de 

er deltakere i FCR-markedet og ikke. Deltakelse i FCR-markedet vil i økende grad fremover kreve 

prekvalifisering. Det vil innebære at en mengde anlegg ikke vil være prekvalifiserte for å kunne delta i 

FCR-markedet. Systemansvarlig har derfor i retningslinjene presisert hva som legges til grunn for 

«innenfor teknisk evne» dersom man skal pålegge leveranse av reserver fra anlegg som ikke er 

prekvalifiserte. Videre er det utdypet hva systemansvarlig legger til grunn dersom markedsvilkårene 

for FCR skal fravikes.  

 

Gjennom fos § 14 kan det settes krav til funksjonaliteten knyttet til nye anlegg eller ved endringer i 

eksisterende anlegg. Funksjonalitet fastsatt gjennom vedtak iht. fos § 14 dekker ikke valg av 

innstillinger i operativ drift. 

 
Systemkritiske vedtak etter fos § 9 første ledd nær driftsdøgnet 

I enkelte tilfeller, slik som beskrevet i retningslinjene, vil det ikke være mulig å sikre tilstrekkelige 

regulerstyrke gjennom markedsbaserte tiltak. I slike tilfeller vil systemansvarlig benytte systemkritiske 

vedtak for det aktuelle tidsrommet. 

 
Systemansvarlig ønsker, i situasjoner hvor regulerstyrke for et avgrenset og definert tidsrom må sikres 

gjennom systemkritiske vedtak nær driftsdøgnet, å ha en transparent og forutsigbar praksis for hvilke 

konsesjonærer som mottar vedtak etter § 9. Krav til likebehandling av konsesjonærene må balanseres 

med nødvendigheten av å kunne håndtere den vanskelige situasjonen på en praktisk gjennomførbar 

måte. Fremgangsmåten beskrevet i retningslinjen til § 9 første ledd er valgt fordi systemansvarlig må 

kunne følge opp og forsikre seg om at konsesjonærer som mottar systemkritiske vedtak faktisk forstår 

og etterlever vedtaket. Systemansvarlig er derfor av den oppfatning at systemkritiske vedtak ikke kan 

sendes ut til alle konsesjonærer i Norge uten mulighet for oppfølging.  

 
Ved å fatte vedtak overfor de største produksjonsenhetene får systemansvarlig en raskere respons 

fordi de har døgnbemannede driftssentraler og fjernstyring av statikkinnstilling på en større andel av 

anleggene. Systemansvarlig mener derfor metoden med å bruke en rangert liste over aktører etter 

installert produksjonsytelse er en hensiktsmessig og formålstjenlig metode for systemkritiske vedtak 

etter fos § 9 første ledd, foretatt i en anstrengt driftssituasjon.  
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Betaling for regulerstyrke 

Iht. fos § 27 skal betaling etter § 9 første ledd fastsettes ved vedtak av systemansvarlig. 

Systemansvarlig regner derfor grunnleveransen av regulerstyrke som en systemtjeneste som er 

gjenstand for betaling, og hvor systemansvarlig skal fatte vedtak om betalingens størrelse. 

 

Betalingen skal i utgangspunktet fastsettes basert på markedsmessige prinsipper. For konsesjonærer 

som deltar og får tilslag i FCR-markedet vil systemansvarlig betale for FCR i tråd med gjeldende 

markedsvilkår. 

 

Systemansvarlig opererer med faste satser for betaling for restleveranse1 og for frekvensstyrte 

reserver i separatområder. Dette skyldes at det er krevende å finne eksakte kostnadstall som er 

verifiserbare, og som kunne utgjort underlag for individuelle satser for hvert enkelt aggregat i 

kraftsystemet. Videre har systemansvarlig lagt vekt på at ordningen skal være enkel å administrere.  

 

I NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) sin oppsummering av høring og endelig forskriftstekst i 

2009 ble det slått fast at systemansvarlig må være i dialog med konsesjonærene i forkant av et 

vedtak. Vedtakene skal varsles og konsesjonærene skal gis rett til å uttale seg og ha mulighet til å 

fremme sine synspunkter før vedtak treffes. Videre har systemansvarlig etablert forum for 

systemtjenester som et fast forum for dialog om utvikling av systemtjenester. Forumet arrangeres på 

høsten, og systemansvarlig etterstreber å sende ut varsel om vedtak om betaling for systemtjenester i 

rimelig tid før forumet. Endelig vedtak fattes på bakgrunn av innkomne innspill fra konsesjonærene. 

 

3.2.1.2 Annet ledd 

Fos § 9 annet ledd pålegger systemansvarlig en oppgave som er en naturlig konsekvens av ansvaret 

gitt ved fos § 4.a) og § 5 første ledd, om å balansere kraftsystemet og håndtere flaskehalser. 

Systemansvarlig må derfor finne og utvikle de riktige løsningene for å sikre at vi i operativ drift har de 

reservene som er nødvendig for å utføre dette oppdraget. Systemansvarlig etterstreber å gjøre dette i 

tråd med prinsippene for utøvelsen av systemansvaret slik de er formulert i fos § 4 b) – d). 

 

Systemansvarlig vil i sin forståelse av § 9 annet ledd henvise til forarbeidene til energiloven 

(Ot.prp.nr.56 (2000-2001), hvor det er poengtert at det ikke er rasjonelt å sikre reserver som skal 

dekke alle tenkelige situasjoner. Dette er en del av begrunnelsen for hvorfor fos også inkluderer en 

hjemmel til TUF (§ 13). Det er ikke slik at systemansvarlig skal sikre tilstrekkelige effektreserver for 

alle mulige situasjoner som kan oppstå. Systemansvarlig beskriver i retningslinjen hvordan volum for 

"tilstrekkelige effektreserver" fastsettes gjennom nordisk enighet og nasjonale behov, samt hvordan 

effektreservene sikres gjennom markedet og systemkritiske vedtak. 

 

Systemansvarlig jobber p.t. med videreutvikling av markedene for reserver for å sørge for 

frekvensregulering og sikre momentan balanse i kraftsystemet til enhver tid også i fremtiden. Det 

pågår utvikling både på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå. Med den nye fos § 11 tydeliggjøres dette 

ansvaret ved at det stilles krav til at systemansvarlig skal utvikle vilkår for regulerkraftmarkeder, dvs. 

markeder for aktivering av balanseenergi, og at disse skal godkjennes av regulator. Systemansvarlig 

vil utvikle vilkår for markeder for effektreserver iht. § 9 annet ledd, dvs. markeder for balansekapasitet, 

på lik linje med vilkår for regulerkraftmarkeder. Disse vilkårene er også underlagt godkjenning av 

regulator som vedlegg til retningslinjene. Vilkårene for markedene legges ved retningslinjene. For § 9 

gjelder dette vilkår for FCR, aFRR og RKOM. Vilkår for aFRR er gjeldende fra 1.7.2019, vilkår for 

RKOM er gjeldende fra 12.11.2018. Vilkårene for FCR har vært på høring i bransjen tidligere og 

innføres fra 2.12.2019. 

 

                                                      
1 FCR-leveranse som ikke er tilbudt i FCR-markedet eller som ikke har fått tilslag i FCR-markedet betegnes som 
restleveranse. 
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Systemansvarlig etterstreber å utvikle markedsvilkårene i tett dialog med berørte konsesjonærer. Blant 

annet jobbes det med å etablere felles nordiske kapasitetsmarkeder for aFRR og mFRR. Markedene 

skal sikre nødvendige effektreserver i begge retninger, og skal bidra til en mer effektiv anskaffelse. 

 

Videre utvikler de nordiske TSOene nye funksjonskrav til FCR. Som en del av dette skal 

systemansvarlig nasjonalt implementere FCR-D for nedregulering, både som en del av systemdata 

regulert gjennom fos § 8a første ledd, og gjennom innføring av et kapasitetsmarked. 

 

Grunnet behov for å sikre hurtig frekvensrespons i systemet i tilfeller med lav rotasjonsenergi (inertia) i 

systemet, arbeider systemansvarlig med å etablere et marked for fast frequency reserves (FFR) som 

et komplement til FCR-D. Slike reserver vil ha en hurtigere respons enn dagens FCR og skal aktiveres 

ved lave frekvenser. Det ble gjennomført et pilotprosjekt sommeren 2019, hvor systemansvarlig fikk 

testet ut leveranseevne for ulike tekniske løsninger, som elbiler, pumpekraftverk, vannkraft og 

avbruddsfri strømforsyning. Det viste seg at vannkraft hadde utfordringer med å oppfylle de tekniske 

kravene, mens øvrige teknologier viste gode egenskaper. Basert på erfaringene er det besluttet å 

gjennomføre en pilotimplementering av et marked fra mai - september 2020. Det viktigste formålet er å 

sikre stabiliteten i kraftsystemet. Vi ønsker også å teste ut den om planlagte markedsløsningen kan 

sikre nok FFR-volum og hvilke eksterne og interne forretningsprosesser er mest egnet for en daglig 

drift. Dette er en del av en koordinert nordisk implementering av FFR. Etter gjennomføringen av 

pilotmarkedet i 2020, vil systemansvarlig videreutvikle vilkår og verktøy til en permanent 

markedsløsning. Systemansvarlig vil da oppdatere retningslinjene og sende disse samt markedsvilkår 

på høring i bransjen. 

 

Ifm. gjennomføring av pilot for FFR sommeren 2020 inviterer systemansvarlig konsesjonærene til 

dialog om utvikling og testing av løsninger i Q4 2019. Systemansvarlig tar sikte på å anskaffe FFR-

kapasitet for piloten i løpet av Q1. De nordiske TSOene beregner det nødvendige FFR 

kapasitetsvolumet for perioden fra og med mai til september. Systemansvarlig vil anskaffe norsk FFR 

kapasitetsvolum basert på en nordisk fordelingsnøkkel for det totale volumet. Fordelingsnøkkel tar 

hensyn til nasjonalt inertiabidrag og nasjonalt dimensjonerende hendelse. 

 

3.2.1.3 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Systemansvarlig vurderer at retningslinjene vedrørende regulerstyrke og effektreserve tydeliggjør 

dagens praksis, men at dette ikke innebærer vesentlig endring i forhold til gjeldende praksis.   

 

Ved fremtid implementering av nye markeder vil administrative og økonomiske konsekvenser ved 

disse vurderes. 

3.2.2 Forslag til retningslinjer fos § 9 

3.2.2.1 Første ledd 

Regulerstyrke  

Regulerstyrke er aggregatets evne til å endre aktiv effekt som følge av frekvensendring. Denne 

reguleringen betegnes som primærreserve da ubalanser i kraftsystemet reguleres først ved hjelp av 

frekvensregulering, og reguleringen er fullt og helt knyttet til automatiske funksjoner. Frequency 

Containment Reserve, med forkortelse FCR, er det engelske begrepet på primærreserve, og 

forkortelsen FCR vil bli brukt videre i retningslinjen.  

 

Jf. fos § 4 c) og d) utvikler og operer systemansvarlig et marked for FCR, som beskrevet i 

retningslinjene for fos § 9 annet ledd. 
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Fastsettelse av funksjonskrav 

Systemansvarlig legger til grunn at produksjonsenhetens tekniske evner betegnes av maksimal og 

minimum aktiv effektproduksjon, innstillingsmuligheter for statikk og dynamisk respons i 

frekvensregulering.  

 

Maksimal og minimum effekt er gitt av innmeldte data for 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠 og 𝑃𝑚𝑖𝑛.  

 

Innstillingsmulighetene for statikk avhenger av alder og type av turbinregulator. For 

produksjonsenheter som har vedtak iht. fos § 14 vil innstillingsmulighetene for statikk være gitt av de 

funksjonskravene som lå til grunn da vedtaket ble fattet. Forøvrig skal produksjonsenhetens 

tilgjengelige innstillingsmuligheter være tilgjengelig for systemansvarlig.  

 

Ved pålegg om å bidra med regulerstyrke for å sikre reserver i normal drift (samlet nett) skal 

leveransen ha dynamisk respons iht. vilkårene for FCR-markedet, såfremt produksjonsenheten er 

prekvalifisert for dette. Dette gjelder for både FCR-N og -D. Dersom produksjonsenheten ikke er 

kvalifisert for FCR-markedet, skal beste mulige dynamiske respons i frekvensregulering benyttes. For 

anlegg med vedtak iht. fos § 14 vil frekvensreguleringsevnene være gitt av de funksjonskravene lå til 

grunn da vedtaket ble fattet. I tilfeller hvor systemansvarlig skal sikre regulerstyrke for separatdrifter, 

kan også systemansvarlig pålegge at produksjonsenheter som er kvalifisert for FCR-markedene, 

tilpasses for å ha en annen dynamisk respons, såkalt separatdriftsmodus.  

 

Vedtak om grunnleveranse 

En geografisk fordeling av FCR i ulike deler av landet er viktig for å sikre overgang til eventuelle 

separatdrifter. Systemansvarlig sikrer distribusjon av FCR blant aggregatene som er i drift ved å stille 

krav til maksimal statikkinnstilling for frekvensregulering i turbinregulator i alle aggregater med slike 

funksjonskrav. Kravet stilles gjennom vedtak om levering av systemtjenester. Denne leveransen av 

FCR betegnes som grunnleveranse. Hele grunnleveransen kan bys inn i markedet for FCR.  

 

Konsesjonærer kan søke om fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse, og fritaket kan skje 

enten ved aktivering av dødbånd eller økt statikk. Evaluering av søknader blir basert på aggregatets 

plassering i nettet og om det er kritisk for støtte i separatdrift.  

 

Systemkritiske vedtak til fos § 9 første ledd nær driftsdøgnet 

Systemansvarlig søker som hovedregel å oppfylle nasjonale krav til FCR gjennom markedsbaserte 

tiltak, jf. fos § 4 c) og d), med unntak av årlig vedtak om krav til grunnleveranse, som beskrevet over. 

 

I tillegg kan det oppstå tilfeller der det ikke er mulig for systemansvarlig å sikre tilstrekkelig FCR 

gjennom markedsløsninger. Da vil systemansvarlig kontakte konsesjonærer etter en rangert 

rekkefølge, basert på installert produksjonsytelse i Norge, for å sikre FCR gjennom systemkritisk 

vedtak om statikkendring. Systemansvarlig vurderer ut ifra den aktuelle driftssituasjon hva som er 

korrekt krav til maksimal statikk hos de konsesjonærer som blir berørt. Systemansvarlig vil inkludere 

tilstrekkelig antall konsesjonærer i vedtaket til å sikre at nasjonale krav til FCR er oppfylt. 

Beslutningene om maksimal statikk og antall berørte konsesjonærer vil bli foretatt basert på aktuell 

sesong og nivået på norsk produksjonstilslag i døgnmarkedet.  

 

Systemansvarlig vil benytte slike systemkritiske vedtak etter § 9 første ledd nær driftsdøgnet i 

situasjoner der omfattende IKT-problemer hindrer innsending av bud med betydelig volum til 

primærmarkedet, eller gjør det sannsynlig at markedet ikke lar seg klarere innen rimelig tid før 

leveringsdøgnet. 

 

Systemkritiske vedtak etter § 9 første ledd vil normalt sendes som e-post, men systemansvarlig 

understreker at det ikke foreligger forvaltningsmessige formkrav til systemkritiske vedtak. Aktører som 

mottar vedtak plikter innen én time etter mottak å respondere skriftlig på vedtaket. 
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Betaling for regulerstyrke og frekvensstyrte reserver i separatområder 

FCR-leveranse som er tilbudt i FCR-markedet og har fått tilslag, vil prises og avregnes i tråd med 

gjeldende vilkår for FCR-markedet.  

 

FCR-leveranse som ikke er tilbudt i FCR-markedet eller som ikke har fått tilslag i FCR-markedet 

betegnes som restleveranse, og blir avregnet etter vedtatt sats. Systemansvarlig fatter årlig vedtak om 

betaling for systemtjenester iht. fos § 27. Systemansvarlig legger til grunn at betalingen skal gi 

aktørene en kompensasjon for kravet om grunnleveranse, samtidig som at den skal gi insentiver til å 

delta i FCR-markedet. For at konsesjonær skal få betalt for restleveranse, må systemdata rapporteres 

iht. fos § 8a.  

 

Dersom det fattes systemkritisk vedtak om frekvensregulering i separatdriftsområder, vil leveransen av 

frekvensstyrte reserver prises og avregnes i tråd med vedtak om betaling for systemtjenester iht. fos § 

27. 

 

3.2.2.2 Annet ledd 

For å kunne utføre oppgavene med å balansere kraftsystemet og håndtere flaskehalser er 

systemansvarlig avhengig av tilstrekkelige effektreserver. Systemansvarlig har, i samarbeid med de 

andre TSOene i det nordiske synkronsystemet, utviklet forskjellige reserveprodukter med ulike 

egenskaper for å møte behovene i kraftsystemet. Noen av disse reservene er underlagt nordiske krav 

hvor forpliktelsene fordeles nasjonalt, og noen sikres som følge av nasjonale behov. 

Reserveproduktene er beskrevet nærmere i vedlegg til retningslinjen til fos § 8a første ledd. 

 

Systemansvarlig søker i størst mulig grad å sikre tilstrekkelige effektreserver gjennom 

kapasitetsmarkeder (jf. prinsipper for utøvelsen av systemansvaret fos § 4 c og d) for de definerte 

reserveproduktene, men benytter også systemkritiske vedtak der dette er hensiktsmessig. 

Systemansvarlig utvikler nye reserveprodukter fortløpende, i samråd med interessenter, ved behov iht. 

fos § 4, prinsipper for utøvelsen av systemansvaret. 

 

Tilstrekkelige effektreserver inkluderer reserver for både opp- og nedregulering, da 

nedreguleringsreserver også er nødvendig for å utføre systemansvarliges oppdrag. 

 

Nedenfor er krav til effektreservene prinsipielt beskrevet, samt hvordan systemansvarlig sikrer disse 

effektreservene gjennom markeder og systemkritiske vedtak. Markeder for reservene beskrives i 

vilkår, som vil være gjenstand for høring i bransjen og regulatorgodkjennelse. Vilkår for de ulike 

markedene er å finne i vedlegg til denne retningslinjen.  

 

Frekvensreguleringsreserver (FCR) 

Synkronsystemets krav til både normaldriftsreserve (FCR-N) og driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D) 

bestemmes på nordisk nivå gjennom "System Operation Agreement between the Nordic Transmission 

System Operators (Nordic SOA)".  

 

Summen av FCR-N i det nordiske synkronsystemet skal være minst 600 MW.  

Summen av FCR-D i det nordiske synkronsystemet skal være minst like stor som systemets 

dimensjonerende utfall. Dette gjelder i begge retninger. 

 

De nordiske kravene for FCR-N/D fordeles på de nordiske TSOene etter følgende fordelingsnøkkel 

hvor statistikken for År-1 bestemmer fordelingen for År+1. 

 

 

𝐹𝐶𝑅𝑇𝑆𝑂 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑆𝑂 +  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑆𝑂

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎  +  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎
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Systemansvarlig sikrer tilstrekkelig FCR gjennom kapasitetsmarkedet for FCR og gjennom 

systemkritiske vedtak etter § 9 første ledd. Markedet for FCR er et nasjonalt marked og består av to 

delmarkeder. Konsesjonær velger om de vil delta i ett eller i begge delmarkeder. Det ene delmarkedet 

kjøres før døgnmarkedet og benyttes av de aktørene hvor denne rekkefølgen er mest hensiktsmessig, 

mens det andre delmarkedet kjøres etter døgnmarkedet for å dekke "restbehov" etter energihandelen i 

døgnmarkedet, inklusive utveksling fra andre TSOer.   

 

For å sikre balansen og tilstrekkelige effektreserver (FCR) i separatområder fatter systemansvarlig 

systemkritisk vedtak mot aktuelle konsesjonærer etter fos §§ 8b annet ledd og 12 tredje ledd. 

 

Automatiske frekvensgjennopprettingsreserve (aFRR) 

Det er ikke spesifikke krav for et gitt volum aFRR i alle driftstimer. I stedet er volum og timer regulert 

gjennom den nordiske systemdriftsavtalen. Timene det kjøpes inn aFRR bestemmes av en analyse av 

hvilke driftstimer det er mest utfordrende å opprettholde god frekvens, og hvordan systemansvarlig 

best kan nå kvalitetsmål for frekvensen. Valg av timer og volum må godkjennes av alle TSOene. Den 

nasjonale fordelingen av de nordisk besluttede volumene bestemmes basert på statistiske ubalanser i 

hvert land. 

 

Systemansvarlig anskaffer aFRR gjennom kapasitetsmarkedet for aFRR. Reserveproduktene er både 

for retning opp og ned. Systemansvarlig vil normalt kjøpe symmetriske volum i markedet.  

 

Systemansvarlig sikrer ikke aFRR gjennom systemkritiske vedtak etter fos. 

 

Manuell frekvensgjennopprettingsreserve (mFRR) 

I den nordiske systemdriftsavtalen stilles det krav om at alle delsystem (land) skal sikre mFRR for å 

dekke sin dimensjonerende feil.  

 

For mFRR i retning opp vil dimensjonerende feil være gitt av produksjonsutfall, eventuelt tap av HVDC 

mellomlandsforbindelse ved høy import.  

 

I tillegg til dette kravet har systemansvarlig et selvpålagt mål om å ha ytterligere reserver i retning opp 

for å kunne håndtere balanseringsbehovet og flaskehalser. Disse reservene skal ikke ha noen 

begrensninger i varighet og hviletid. Systemansvarlig fastsetter krav til volum av reserver basert på 

ubalansestatistikk, hvor reservevolumet skal kunne håndtere 90 % av alle tilfeller med ubalanser. 

 

Reservekravet nasjonalt for mFRR i retning opp anskaffes normalt gjennom kjøp i kapasitetsmarkedet 

for mFRR, regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM). Dersom det nasjonale behovet for mFRR har økt 

etter klarering i RKOM for aktuell leveranseperiode, kan systemansvarlig sikre mFRR gjennom 

systemkritiske vedtak, som beskrevet i retningslinjen til fos § 12 fjerde ledd.  

 

I vanskelige driftssituasjoner, med lokale flaskehalser, hvor det er behov for ytterligere regulerytelse i 

spesifikke nettområder utover hva som allerede er tilgjengelig av regulerkraftbud (dvs. frivillig 

innsendte bud eller mFRR anskaffet gjennom RKOM) kan systemansvarlig rekvirere ytterligere mFFR 

gjennom systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd. Ved driftsforstyrrelser kan mFRR hos 

produksjonskonsesjonærer sikres gjennom systemkritiske vedtak etter § 12 femte ledd.  

 

Ved pålegg om bidrag av effektreserve skal leveransen ha respons iht. vilkårene for mFRR, såfremt 

anlegget er kvalifisert for dette. Dersom produksjonsanlegget ikke er kvalifisert for mFRR-markedet, 

skal det levere effektreserver iht. beste evne. For anlegg med vedtak iht. fos § 14 vil dette være gitt av 

de funksjonskravene som lå til grunn da vedtaket ble fattet.  

 

 



Versjon: Høring 19-1   
19/01229 

 
 

22 

Åpen informasjon / Public information 

3.3 § 11 Marked for regulerkraft  

Forskriftstekst som gjøres gjeldende fra 1.7.2020: 

Systemansvarlig skal drive, utvikle og fastsette vilkår for deltakelse i marked for 
regulerkraft for i driftstimen å håndtere avvik fra planlagt produksjon og forventet forbruk, samt andre 
uønskede forhold i kraftsystemet. 
 

Når det er åpenbart at prissettingen i marked for regulerkraft ikke er samfunnsøkonomisk 
effektiv kan systemansvarlig suspendere bud og benytte anmeldt volum til gjeldende pris i 
døgnmarkedet for det relevante budområdet. I så fall skal budgiver informeres om dette. 

3.3.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.3.1.1 Første ledd 

Tittelen på fos § 11 er endret fra Regulerkraftmarkedet til Marked for regulerkraft. Med denne 

endringen vil paragrafen gjelde for alle aktiveringsmarkeder. Per nå er det kun ett aktiveringsmarkedet 

i Norge, regulerkraftmarkedet (RKM), men på sikt når aktiveringsmarked for aFRR innføres, vil dette 

markedet også omfattes av forskriften.  

 

I Norge er begrepet "regulerkraftmarkedet" godt innarbeidet og henviser til aktiveringsmarkedet for 

mFRR (manual Frequency Restoration Reserves). Systemansvarlig vil derfor bruke begrepet 

regulerkraftmarkedet i retningslinjene. Når det innføres et aktiveringsmarked for aFRR, vil dette 

markedet få et annet navn og også beskrives i retningslinjene.   

 

Forskriftsteksten er utvidet med formuleringen "fastsette vilkår for deltakelse i marked for regulerkraft". 

Vilkår for regulerkraftmarkeder er en del av systemansvarlig sin praktisering og behandles som en del 

av retningslinjene. Det betyr at vilkår skal godkjennes av Reguleringsmyndigheten for energi, og 

endring i vilkår må på høring på lik linje med endringer i retningslinjene. Vilkårene omfatter regler for 

anmelding, håndtering av bud og prissetting.  

 

Systemansvarlig samarbeider med øvrige nordiske TSOer om å videreutvikle dagens 

regulerkraftmarked, for å hensynta nye systemdriftsbehov og nytt europeisk regelverk. Det er videre 

planlagt å etablere et nordisk aktiveringsmarked for aFRR. Systemansvarlig vil invitere norske aktører 

til dialog om videre utvikling. Fremtidige endringer i markedsvilkår vil høres med bransjen og være 

underlagt regulatorgodkjenning. 

 

3.3.1.2 Annet ledd 

Med økt innslag av automatisk aktivering av balanseringsreserver (både aFRR og mFRR), og høyere 

tidsoppløsning i markedene, vil det ikke alltid være praktisk gjennomførbart for systemansvarlig å 

evaluere priser for bud i aktiveringsmarkeder i forkant av aktivering. Systemansvarlig forstår § 11 

annet ledd slik at suspendering av bud også kan foretas i etterkant av aktivering, hvilket vil si at 

anmeldt volum benyttes og prises etter fastsatte regler. 

 

3.3.1.3 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Systemansvarlig vurderer at retningslinjene vedrørende marked for regulerkraft tydeliggjør dagens 

praksis, men at dette ikke innebærer vesentlig endring i forhold til gjeldende praksis for 

konsesjonærene. For systemansvarlig blir det en administrativ konsekvens siden vilkårsendringer må 

godkjennes av Reguleringsmyndigheten for energi.    
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3.3.2 Forslag til retningslinjer fos § 11 

3.3.2.1 Første ledd 

Regulerkraftmarkedet er begrepet for aktiveringsmarked for mFRR (manual Frequency Restoration 

Reserves) og benyttes i retningslinjen.  

 

Regulerkraftmarkedet omfatter kjøp og salg av manuelle regulerkraftressurser;  

• Aktivere manuelle reserver for å holde frekvensen i det nordiske synkronsystemet innenfor 

fastsatte grenseverdier, og dermed frigjøre primær- og sekundærreserver, slik at disse kan være 

klare til neste hendelse.  

• Håndtere flaskehalser ved å holde kraftoverføringen innenfor akseptable grenser, som beskrevet i 

retningslinjene til § 7.  

 

Manuelle regulerkraftreserver har en aktiveringstid opp mot 15 minutter. Slike reserver anskaffes i 

regulerkraftmarkedet, som er et felles balansemarked for det nordiske kraftsystemet. 

 

Konsesjonær som deltar i marked for manuell regulerkraft skal forholde seg til regelverket i "Vilkår for 

anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet " som er å finne i vedlegg til denne 

retningslinjen. Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i regulerkraftmarkedet.  

 

Tilbydere i regulerkraftmarkedet anmelder pris for å forandre produksjon eller forbruk. Budene havner i 

en felles nordisk liste, og aktiveres med utgangspunkt i prisrekkefølge slik at den rimeligste 

reguleringsressursen nyttes først. Tilsvarende som i døgnmarkedet blir regulerkraftprisen den samme i 

to budområder dersom det ikke er flaskehals mellom områdene. 

 

Tidspunkt for start og stopp av reguleringer avtales mellom systemansvarlig og konsesjonær når disse 

foretas. Slike avtaler er bindende, men kan påklages til landssentralen av konsesjonær hvis avtalt 

tidspunkt avviker mer enn 5 minutter per time per bud i forhold til faktisk regulering, eller avvik i energi 

er større enn 5 MWh per time per bud. Disse minimumsgrensene er satt for å redusere merarbeidet 

ved etterregistrering av ubetydelige avvik. Dette innebærer derimot ikke at alle klager på avvik større 

enn disse verdiene tas til følge. 

 

Dersom konsesjonær ikke kan levere avtalt kvantum kan rettelser på kvantum foretas i perioden budet 

er aktivert. I slike tilfeller skal konsesjonær så raskt som mulig kontakte landssentralen over telefon for 

å informere om at faktisk kvantum avviker fra det som ble avtalt. Kun avvik som angår tidspunkt kan 

påklages etter at budet er avsluttet, i tillegg til åpenbare feil. Feilregistreringer vil kunne korrigeres etter 

en skjønnsmessig vurdering. Påklaging foretas ved å sende e-post til landssentralen. Normalt skal 

dette gjøres påfølgende dag, men senest kontortid mandag etter aktuell uke. 

 

Dersom godkjente bud ikke er tilgjengelig for regulering når systemansvarlig ber om aktivering, 

rapporteres dette til Reguleringsmyndigheten for energi som mulig brudd på lydighetsplikten, jfr. fos § 

26 med mindre åpenbare tekniske forhold som nylig har oppstått gjør aktivering umulig. 

 

Negative priser på nedreguleringsbud skal alltid begrunnes skriftlig. Dette kan gjøres spesifikt i hvert 

tilfelle, eller i form av en generell begrunnelse for kraftverk som normalt har bud med negative priser. 

Begrunnelsen skal sendes uoppfordret til: D-vakt@statnett.no. 

 

3.3.2.2 Annet ledd 

Systemansvarlig overvåker regulerkraftmarkedet. 

 

Ved mistanke om at prissetting gitt til markedet ikke er samfunnsøkonomisk rasjonell, vil 

systemansvarlig i første omgang kontakte aktuell konsesjonærs driftssentral og be om begrunnelse for 

prissettingen. Dersom begrunnelse ikke kan gis umiddelbart sender systemansvarlig e-post til 
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konsesjonær med forespørsel om redegjørelse og mulig dokumentasjon på at prisen er 

samfunnsøkonomisk rasjonell, alternativt at konsesjonæren selv endrer prisen. Dersom konsesjonær 

ikke kan gi troverdig begrunnelse vil aktuelle bud suspenderes og regulert volum betales med 

gjeldende pris i døgnmarkedet for det relevante budområdet. 

 

Fos § 11 gjelder for markedsaktører i norske budområder og vilkår for deltakelse i 

regulerkraftmarkedet godkjennes nasjonalt. Systemansvarlig legger derfor til grunn at vi ikke kan 

suspendere bud som tilhører utenlandske budområder som inngår i internasjonale balansemarkeder 

hvor Norge deltar. 

 

 

3.4 § 12 Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser 

Forskriftstekst som gjøres gjeldende fra 1.7.2020: 

Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for effektiv 
gjenoppretting av normal drift av egne anlegg, ved driftsforstyrrelser i regional- og 
transmisjonsnettet og tilknyttede produksjonsenheter. Systemansvarlig fastsetter innhold, 
format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen. 
 

Systemansvarlig kan samordne inngrep ved driftsforstyrrelser som berører flere 
konsesjonærer. 
 

Systemansvarlig skal fastsette hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et område 
som midlertidig er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett. 
 

Systemansvarlig kan i vanskelige driftssituasjoner rekvirere effekttilgang ved å kreve at 
all tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon og forbruk anmeldes i markeder for 
regulerkraft, etter at prisen i døgnmarkedet er satt. 
 

Systemansvarlig kan ved driftsforstyrrelser kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar 
effekt i produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. Ikke anmeldt produksjon 
prissettes til budområdets regulerkraftpris, dersom ikke annet er avtalt. 
 

Systemansvarlig skal utarbeide og til enhver tid ha tilgjengelig en oversikt over 
produksjonsenheter som har teknisk evne til å utøve frekvensregulering i et område som 
midlertidig er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett, og 
produksjonsenheters evne til oppstart uten ekstern forsyning. 
 

Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i 
henhold til første ledd. 
 

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi, vedtak fattet i 
medhold av fjerde og femte ledd samt dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første 
ledd første punktum. 

3.4.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.4.1.1 Første ledd  

Effektive gjenopprettingsplaner er i alle konsesjonærers egen interesse. Dette er for å minimere 

kostnader ved avbrudd og for å etterleve plikten til å gjenopprette forsyningen uten ugrunnet opphold, 

jf. leveringskvalitetsforskriften § 2-1. 

 
Plikten til å gjenopprette normal drift gjelder for både forbruk og produksjon. 

 
I de tilfeller driftsforstyrrelser berører flere konsesjonærer, enten flere nettkonsesjonærer eller både 

nett og produksjon, vil samordning og koordinering være nødvendig. Gjenopprettingsplaner er et viktig 

grunnlag for å sikre god koordinering. En forutsetning for effektiv gjenoppretting er at planene er 
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oppdaterte og inneholder relevante opplysninger. Systemansvarlig skiller på gjenopprettingsplaner 

mht.: 

• Faste gjenopprettingsplaner for intakt nett. Dette er gjenopprettingsplaner iht. fos § 12 første ledd. 

• Midlertidige gjenopprettingsplaner for driftsstanser. Dette er gjenopprettingsplaner som følger av 

driftsstanser iht. fos § 17. 

 

Systemansvarlig er i gang med å tilrettelegge Fosweb slik at konsesjonærene kan innrapportere sine 

gjenopprettingsplaner på et standard format til systemansvarlig. Fosweb benyttes i dag for 

innrapportering av kraftsystemdata (energilovforskriften § 6-1 fra 1.11.2019, tidligere fos § 14a), 

feil/driftsforstyrrelser (FASIT) (fos § 20), og driftsstanser (fos § 17), og anses som det mest 

hensiktsmessige systemet å benytte for innrapportering av gjenopprettingsplaner iht. fos § 12. 

 

3.4.1.2 Annet ledd  

Gjeldende forskrift pålegger systemansvarlig å samordne inngrep ved driftsforstyrrelser som berører 

flere konsesjonærer. Denne plikten er ikke begrenset til et gitt spenningsnivå eller ved gitte hendelser. 

Det vil imidlertid ikke nødvendigvis være hensiktsmessig at systemansvarlig opptrer som et 

mellomledd mellom to konsesjonærer på lavere spenningsnivåer i alle situasjoner. Ved 

forskriftsendringen som trer i kraft fra 1.7.2020 endres hjemmelen i fos § 12 annet ledd fra 'skal' til 

kan'. NVE begrunner dette i sitt høringsdokument (Nr 4/2019). 

 

Omfanget av systemansvarlig sin overvåking av kraftsystemet i SCADA-systemet avtar for lavere 

spenningsnivåer. Tilsvarende er systemansvarlig i den daglige systemdriften i mindre grad i direkte 

kontakt med konsesjonærer på lavere spenningsnivåer enn på høyere spenningsnivåer. Det vil derfor 

ikke for alle driftsforstyrrelser være hensiktsmessig at systemansvarlig opptrer som et mellomledd 

mellom flere konsesjonærer på lavere spenningsnivåer. I disse tilfellene vil det være i de berørte 

konsesjonærers egeninteresse å sikre effektiv gjenoppretting. Dette vil være i tråd med den vedtatte 

forskriftsendringen av fos § 12 annet ledd. Forslaget til retningslinjer beskriver nærmere hvilke tilfeller 

systemansvarlig samordner. 

 

3.4.1.3 Tredje ledd  

I utøvelsen av fos § 12 tredje ledd med systemkritiske vedtak vektlegger systemansvarlig å ivareta 

tilfredsstillende driftshold i separatområdet mht.: 

• Frekvensregulering, herunder statikkinnstillinger på tilgjengelige aggregat i separatområdet 

mht. regulerstyrke 

• Tidsavvik 

• Tilstrekkelig roterende masse mht. dimensjonerende utfall, hvis mulig (utfall last/produksjon) 

 

Systemansvarlig må påse at en hensiktsmessig produksjonstilpasning iht. fos § 8b annet ledd ivaretas 

i separatområdet iht. produsentenes tilgjengelige aggregat (og aggregatenes egenskaper). 

 

3.4.1.4 Fjerde ledd  

I utøvelsen av fos § 12 fjerde ledd vektlegger systemansvarlig å ha en transparent og forutsigbar 

praksis for hvilke konsesjonærer som mottar systemkritisk vedtak. Krav til likebehandling av 

konsesjonærene må balanseres med nødvendigheten av å kunne håndtere den vanskelige 

driftssituasjonen på en forsvarlig og gjennomførbar måte. Systemansvarlig må kunne følge opp og 

forsikre seg om at konsesjonærer som mottar systemkritiske vedtak faktisk forstår og etterlever 

vedtaket. Systemansvarlig er derfor av den oppfatning at systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd 

ikke kan sendes ut til alle konsesjonærer i Norge uten mulighet for oppfølging. Dette innebærer at de 

største konsesjonærene mht. regulerytelse vil bli rekvirert først. 

 

Ved å fatte vedtak overfor de største konsesjonærene mht. regulerytelse i det aktuelle nettområdet får 

systemansvarlig en raskere respons fordi de har døgnbemannede driftssentraler og er normalt kjent 
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med anmelding i regulerkraftmarkedet. Vedtak fattet mot de største aktørene vil også mest sannsynlig 

være den mest effektive måte å sikre tilstrekkelig volum på regulerytelsen anmeldt i 

regulerkraftmarkedet, og slik best avhjelpe den anstrengte driftssituasjonen.  

 

Systemansvarlig mener at ordlyden og tematikken til fos § 12 fjerde og femte ledd (vanskelig 

driftsituasjoner og driftsforstyrrelser) tilsier at hensynet til systemansvarliges evne til å opprettholde, 

eventuelt gjenopprette, normal drift må veie tyngre enn et absolutt krav om likebehandling av aktører. 

Vårt forslag til retningslinjer gir en transparent, forutsigbar og rasjonell rangering av hvilke aktører det 

vil fattes vedtak overfor.  

 

3.4.1.5 Femte ledd  

Systemansvarliges utøvelse av § 12 femte ledd fremkommer av forskriftsteksten og retningslinjen til 

denne. 

 

3.4.1.6 Sjette ledd  

Systemansvarlig samler inn informasjon om produksjonsenheters tekniske evne til å utøve 

frekvensregulering i et område uten midlertidig tilknytning til tilgrensende overføringsnett og 

produksjonsenheters evne til oppstart uten ekstern forsyning gjennom Fosweb. Dette er en del av 

informasjonen som konsesjonærene skal rapportere inn til systemansvarlig iht. energilovforskriften § 

6-1 (fra 1.11.2019, tidligere fos § 14a). Innrapporteringen pågår nå, men er ventet ferdigstilt for alle 

konsesjonærer innen 1.1.2020.  Informasjonen skal apporteres inn og bekreftes av anleggseiere for 

alle eksisterende produksjonsanlegg med samlet ytelse over 1 MW.  

 

For alle nye produksjonsanlegg eller ved endringer i eksisterende produksjonsanlegg vil informasjonen 

være en del av pålagt innrapportering av anleggsdata gjennom energilovforskriften § 6-1 (fra 

1.11.2019, tidligere fos § 14a). 

 

3.4.1.7 Syvende ledd  

Systemansvarlig er i gang med å tilrettelegge Fosweb slik at konsesjonærene kan innrapportere sine 

gjenopprettingsplaner på et standard format til systemansvarlig. 

 

3.4.1.8 Åttende ledd  

Manglende innrapportering eller oppdatering av faste gjenopprettingsplaner fra konsesjonær iht. §12 

første ledd, første punktum, vil bli skriftlig rapportert fra systemansvarlig til Norges vassdrags- og 

energidirektorat.  

 

3.4.1.9 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Den nye forskriftsteksten stiller strengere krav til frister, innhold og format for innmelding av 

gjenopprettingsplaner (fos § 12 første ledd) sammenliknet med tidligere forskriftstekst. 

Systemansvarlig anser tydeligere beskrivelse av krav som en presisering av dagens forskriftstekst. 

Dersom konsesjonærene har oppfylt dagens krav, vil endringen bety lite eller ingenting i forhold til 

administrative oppgaver og kostnader. 

 

Endringen i fos § 12 første ledd reduserer arbeidet hos systemansvarlig, da det ikke lenger er krav til 

at det fattes vedtak om godkjenning av gjenopprettingsplan. Systemansvarlig vil likevel gjennomgå 

planene iht. fastsatte krav til innhold, format og frister. 

 

Endringen i fos § 12 andre ledd fra en “skal”-plikt til en “kan”-rett oppfattes av systemansvarlig som en 

tilpasning av forskriften til eksisterende praksis. Endringen forventes derfor ikke å medføre 

administrative og økonomiske konsekvenser. 
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Utvikling av en ny Fosweb applikasjon, ref. fos § 12 syvende ledd, for innrapportering av 

gjenopprettingsplaner innebærer utviklingskostnad for systemansvarlig. Løsningen vil bidra til en mer 

effektiv innrapportering, behandling og koordinering av planene, og vil dermed redusere fremtidige 

kostnader, både for konsesjonærer og systemansvarlig. Innrapportering av gjenopprettingsplaner via 

den nye Fosweb løsningen vil kreve at alle konsesjonærer bruker ressurser på første gangs 

innrapportering. Nye krav til innhold i planene vil også kunne medføre at første innmelding krever 

omfattende arbeid. Det er forventet at løsningen vil effektivisere oppdateringsarbeidet av planene.  

 

Forslag til retningslinjer for øvrige ledd i § 12 ledd er en videreføring av eksisterende praksis. 

3.4.2 Forslag til retningslinjer fos § 12 

3.4.2.1 Første ledd  

Innrapportering av gjenopprettingsplaner: 

Systemansvarlig skiller på gjenopprettingsplaner mht.: 

• Faste gjenopprettingsplaner for intakt nett. Dette er gjenopprettingsplaner iht. fos § 12 første ledd. 

• Midlertidige gjenopprettingsplaner for driftsstanser. Dette er gjenopprettingsplaner som følger av 

driftsstanser iht. fos § 17. 

 

Faste gjenopprettingsplaner (fos § 12 første ledd): 

Fosweb skal benyttes for innrapportering av gjenopprettingsplaner.   

 
Midlertidige gjenopprettingsplaner (fos § 17): 

Fosweb skal benyttes for innrapportering av midlertidige gjenopprettingsplaner. Mer informasjon om 

hvilke driftsstanser som krever gjenopprettingsplan finnes i retningslinjer for § 17. 

 
Innhold og format for gjenopprettingsplaner: 

Faste gjenopprettingsplaner (fos § 12 første ledd): 
Konsesjonærer skal benytte format angitt i Fosweb for innrapportering av gjenopprettingsplaner.  

 
En gjenopprettingsplan skal minimum beskrive gjenoppbygging og håndtering av en situasjon der 

hovedinnmatingene til konsesjonæren blir utilgjengelig. 

 
Følgende informasjon skal fremgå av gjenopprettingsplanen (iht. format i Fosweb): 

• Tiltak som iverksettes av konsesjonæren, og ev. tilgrensende konsesjonærer, for å 

gjenopprette forsyning til berørte sluttbrukere når hovedinnmatingspunktet er utilgjengelig.  

• Tidslinje for tiltakene som iverksettes. 

• Hvilke deler av forsyningen som prioriteres ved gjenoppretting. 

• Andel av samlet forsyning som kan få gjenopprettet forsyning når hovedinnmating til 

konsesjonær er utilgjengelig. Forventet avbruddstid for den andelen av samlet forsyning som 

får gjenopprettet forsyning. 

• Dersom separatnett (øydrift) forutsettes benyttet for å gjenopprette forsyning, må det 

spesifiseres hvilke kraftverk som benyttes for “svart start" (evne til oppstart på spenningsløst 

nett) og hvilke øvrige konsesjonærer som er involvert. 

 

En gjenopprettingsplan som forutsetter at andre konsesjonærer iverksetter tiltak, må ha vært til 

gjennomsyn og akseptert av de andre konsesjonærene, før innrapportering til systemansvarlig. Det 

må fremgå av en slik gjenopprettingsplan at de øvrige konsesjonærer har gitt aksept for de aktuelle 

tiltak som beskrives. 

 

Midlertidige gjenopprettingsplaner (fos § 17): 
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Konsesjonærer skal benytte format angitt i Fosweb for innrapportering av midlertidige 

gjenopprettingsplaner.  

 

Informasjon som skal fremgå av midlertidig gjenopprettingsplan samsvarer med innhold for faste 

gjenopprettingsplaner. 

 

I noen tilfeller vil konsesjonær som er ansvarlig for utarbeidelse av en midlertidig gjenopprettingsplan 

ikke være identisk med konsesjonær som har søkt driftsstans iht. fos § 17.  Systemansvarlig, ved 

driftstanskontoret, er ansvarlig for å bestemme hvilken konsesjonær som har ansvaret for utarbeidelse 

av en midlertidig gjenopprettingsplan. 

 

Frister for innrapportering av gjenopprettingsplaner: 

Faste gjenopprettingsplaner (fos § 12 første ledd): 
• Alle konsesjonærer skal melde inn oppdatert gjenopprettingsplan via Fosweb i henhold til mal 

innen 01.01.2021  

  

For øvrig gjelder følgende frister mht. innrapportering av oppdaterte gjenopprettingsplaner: 
• Konsesjonær sin gjenopprettingsplan må oppdateres eller bekreftes som fortsatt gjeldende 

minimum hvert tredje år 

• Konsesjonær sin gjenopprettingsplan må oppdateres og innrapporteres ved: 

• Større endringer i nettbilde/driftsbilde som medfører at eksisterende 

gjenopprettingsplan ikke lenger er relevant. Eksempler på større endringer er 

etablering av nye utvekslingspunkter mot tilgrensende konsesjonærer, etablering av 

større kraftverk med mulighet for separat-drift etc. 

• Ved vesentlig endring i konsesjonær sine områdegrenser mht. eierskap/driftsleder-

ansvar som medfører at eksisterende gjenopprettingsplan ikke lenger er relevant 

(f.eks. ved oppkjøp eller fusjoner av selskap, anleggsoverdragelser av større omfang, 

etc.) 

• Øvrige endringer som medfører at eksisterende gjenopprettingsplan ikke lenger er 

relevant 

  
Midlertidige gjenopprettingsplaner (fos § 17): 

Følgende frister gjelder for innrapportering av midlertidige gjenopprettingsplaner til systemansvarlig: 

• Konsesjonær må melde inn midlertidig gjenopprettingsplan senest 1 uke før planlagt 

oppstartsdato for driftsstans (ref. vedtak for godkjent driftstanssøknad). 

• For ikke planlagte driftsstanser (uforutsette hendelser) hvor systemansvarlig krever en 

midlertidig gjenopprettingsplan fra konsesjonær, må konsesjonær melde inn denne planen så 

raskt som mulig til systemansvarlig. 

 

Systemansvarlig kan, dersom en innsendt plan ikke oppfyller krav til innhold, format eller frister, kreve 

at konsesjonær må revidere gjenopprettingsplanen. Dette kan eksempelvis være dersom planen ikke 

ansees som reell, dersom innsendte planer fra ulike konsesjonærer er i konflikt med hverandre eller 

dersom planen er i konflikt med andre bestemmelser i fos. Dersom konsesjonær ikke etterkommer 

krav om revisjon av gjenopprettingsplanen vil systemansvarlig melde dette til Reguleringsmyndigheten 

for energi, som brudd på forskriften. 

 

3.4.2.2 Annet ledd  

Samordning av inngrep fra systemansvarlig: 

 

Systemansvarlig kan, gjennom hjemmelen i fos § 12 annet ledd samordne inngrep ved 

driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer.  
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Systemansvarlig skal alltid være involvert når det er behov for å ta i bruk virkemidler som faller inn 

under systemansvaret ved gjenoppretting for driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer. 

Vedtak fattet av systemansvarlig i henhold til fos § 12 annet ledd er systemkritiske.  

 

Dersom driftssituasjonen eller forholdene tilsier det vil systemansvarlig kunne samordne inngrep ut 

over det som er nevnt ovenfor.  

 

Konsesjonærer med behov for systemansvarliges samordning av inngrep ved driftsforstyrrelser må ta 

kontakt med systemansvarlig ang. dette.  

 

Samordning av inngrep fra systemansvarlig skal ivareta: 

• Effektiv gjenoppretting av forsyning mht. forsyningssikkerhet, avbruddskostnader og 

avbruddets varighet 

• Akseptable driftsforhold ved gjenoppretting (mht. lastflyt, driftsspenning, kortslutningsytelser 

etc.) 

• God informasjonsutveksling mellom berørte konsesjonærer  

 

Eksempler på inngrep/virkemidler som faller inn under systemansvaret, og som kan benyttes av 

systemansvarlig ved driftsforstyrrelser (systemkritiske vedtak etter § 12 andre ledd), er: 

• Fastsette koblingsbilde (fos § 16) 

• Systemregulering (fos § 11) og/eller produksjonstilpasning av produksjonsenheter (fos § 8b 

annet ledd) 

• Fastsette utøvelse av frekvensregulering i et separatområde (fos § 12 tredje ledd) 

• Tvangsmessig utkobling av forbruk (fos § 13) 

• Spenningsregulering og utveksling av reaktiv effekt (fos § 15) 

• Omprioritering av driftsstans (fos § 17) 

• Fastsette overføringsgrenser (fos § 7) 

  

Dersom det ikke oppnås kontakt med systemansvarlig innen rimelig tid og konsesjonær vurderer at 

lokal gjenoppbygging er nødvendig for å ivareta liv og helse skal konsesjoner iverksette de tiltak som 

er nødvendig for å håndtere situasjonen. Konsesjonær skal i slike tilfeller orientere systemansvarlig så 

raskt som mulig i etterkant og grunngi hendelsesforløpet og de grep som er tatt overfor 

systemansvarlig. 

 

Varsling av systemansvarlig ved driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer: 

Systemansvarlig, ved regionsentralene, skal som hovedregel varsles umiddelbart ved 

driftsforstyrrelser. 

 

Generelt skal systemansvarlig varsles: 

• Ved utfall av transformator mellom regional- og distribusjonsnett, eller utfall av overføringer i 

regionalnett. Gjeninnkobling kan forsøkes umiddelbart dersom det vurderes forsvarlig og at 

feilen har lokal årsak. Systemansvarlig skal varsles så snart som mulig i ettertid. 

• Koblinger som kan påvirke driften av regional- og transmisjonsnettet skal meldes til 

systemansvarlig når andre konsesjonærer blir berørt av koblingen. Systemansvarlig vedtar om 

kobling kan foretas (ref. fos § 16 annet ledd). 

• Ved separatområde.  

• Ved utfall av produksjon kan konsesjonæren forsøke å kompensere avvik fra 

produksjonsplanen ved hjelp av andre aggregater i samme stasjonsgruppe. Er utfallet av 

betydelig størrelse (ref. retningslinjer fos § 8a tredje ledd) må likevel systemansvarlig, ved 

landssentralen, varsles umiddelbart. Ved mindre utfall informeres systemansvarlig i nødvendig 

grad. 
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For spesielle driftssituasjoner kan systemansvarlig i samarbeid med berørte konsesjonærer innføre 

andre rutiner for varsling ved driftsforstyrrelser. 

 

3.4.2.3 Tredje ledd  

Systemansvarlig vil ved fastsettelse av hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et separatområde 

(systemkritisk vedtak etter § 12 tredje ledd) legge følgende prinsipper til grunn: 
• Systemansvarlig fastsetter én aktør som er ansvarlig for frekvensreguleringen. Dette er 

normalt aktøren med den best egnede produksjonsenheten. Vurderingen av hvilken 

produksjonsenhet som er best egnet vil baseres på bl.a. tilgjengelighet, ytelse, mulighet for 

fjernstyring av statikkinnstilling og responsegenskaper. Aktøren er ansvarlig for å overvåke 

frekvensen og sørger for å endre last- og/eller turtallsreferanse/r på aktørens aggregat/er slik 

at frekvensen holdes innenfor 50,0 ± 1,0 Hz og at tidsavviket ikke overskrider ± 1 minutt. 

• Hvis mulig benyttes en generell statikkinnstilling på 4 % for alle aggregat i separatområdet. 

Denne statikkinnstillingen benyttes for å sikre en fornuftig regulerstyrke og akseptabel 

stasjonær frekvens inntil nye last- og/eller turtallsreferanse/r blir gitt dersom det skjer store 

lastendringer, f.eks. ved utfall av produksjon og/eller forbruk i separatområdet.  

• Prinsippet om dimensjonerende feil, utfall av største last eller aggregat, gjelder også under 

separatdrift, hvis mulig. For å kunne håndtere dimensjonerende feil vil det kunne være behov 

for å kreve en statikkinnstilling som avviker fra den generelle innstillingen på 4 %. Hvilken 

roterende masse som er nødvendig vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle. 

  

Dersom mulig (ref. føringer ovenfor), vil systemansvarlig produksjonstilpasse produsentene i 

separatområdet i forhold til installert ytelse for å dekke forbruket. Det vises til § 8b annet ledd. Inntil 

produksjonstilpasning av konsesjonærene er gjort gjeldende i neste klarering i døgnmarkedet, vil avvik 

fra produksjonsplan håndteres av systemansvarlig som systemregulering. 

 

3.4.2.4 Fjerde ledd  

Systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd kan omfatte ressurser for opp- eller nedregulering. Fos § 

12 fjerde ledd regulerer all tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon, hvilket inkluderer vindkraft, 

elvekraft og alle andre produksjonstyper.  

Ved systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd vil systemansvarlig kontakte aktuelle konsesjonærer 

etter en rangert rekkefølge, basert på installert ytelse i det berørte nettområdet for produsenter og 

potensiell reguleringsevne for forbruk, for å rekvirere ytterligere regulerytelse. 

 

Avhengig av hvilket nettområde som har en vanskelig driftssituasjon, kan krav til minstekvantum eller 

aktiveringstid fravikes. Dette vil avhenge av forventet reguleringsevne i nettområdet og den aktuelle 

driftsituasjonen, og vil tydelig fremgå i vedtaket. 

 

Vedtak etter § 12 fjerde ledd kan, som andre systemkritiske vedtak, fattes muntlig mot konsesjonær, 

men vil også normalt sendes som e-post. Konsesjonærer som mottar vedtak etter § 12 fjerde ledd 

plikter innen én time etter mottak å respondere skriftlig på vedtaket. Systemkritiske vedtak kan fattes 

når som helst på døgnet. Dersom produksjonskonsesjonæren ikke er tilknyttet døgnbemannet 

driftssentral fritar dette ikke konsesjonærens produksjon fra å være omfattet av tilgjengelig regulerbar 

ytelse iht. fos § 12 fjerde ledd. Manglende etterlevelse vil medføre at systemansvarlig rapporterer 

hendelsen til Reguleringsmyndigheten for energi for brudd på lydighetsplikten for systemkritiske 

vedtak. 

 

Geografiske områder 
I situasjoner der det mangler reserver totalt i kraftsystemet for å overholde nasjonale krav om 

tilstrekkelige effektreserver, vil systemansvarlig benytte den rangerte lista for hele Norge.  I slike 

situasjoner kan vedtak etter § 12 fjerde ledd være et nødvendig supplement til handel i 
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RegulerKraftOpsjonsMarkedet (RKOM), da man nærmere driftsdøgnet har mer oppdatert informasjon 

om forventet reservesituasjon.  

 

Dersom det mangler reserver i et helt budområde brukes rangerte lister for de enkelte 

budområdene. 

 

Ved en vanskelig driftsituasjon i større områder med flere betydelige konsesjonærer brukes ferdige 

rangerte lister for de nettområdene hvor dette jevnlig forekommer. Når det oppstår uforutsette, nye 

problemområder i driften vil systemansvarlig bruke rangeringen i de overordnede budområde/Norge-

listene på lavest mulig nivå. Systemansvarlig vil ikke kontakte de konsesjonærer som åpenbart ikke er 

aktuelle, eksempelvis konsesjonærer som ikke har produksjon i området. Dersom situasjonen 

vedvarer, f.eks. grunnet feil eller planlagte utkoblinger, vil det utarbeides egne lister for slike 

nettområder. 

 

I situasjoner hvor et lokalt problem oppstår, der det kun er 1-2 konsesjonærer som lett kan la seg 

rangere, vil systemansvarlig gjøre denne rangeringen i driftssituasjonen basert på kunnskap om det 

aktuelle nettområdet. 

 
Produksjon og/eller forbruk 
Systemansvarlig kan i den aktuelle driftssituasjonen gjøre en vurdering om både produksjons- og 

forbrukskonsesjonærer skal kontaktes. Dette innebærer at de rangerte listene for produksjon og 

forbruk kan brukes hver for seg. Fra et driftsperspektiv er dette naturlig da forbruk i 

regulerkraftmarkedet ikke har de samme egenskapene som produksjon mht. fleksibilitet (aktiverings- 

og hviletid), og forbruk vil derfor ikke være aktuelt for å løse alle utfordringer. 

 

3.4.2.5 Femte ledd  

Med tilgjengelig regulerbar effekt menes ressurser for både opp- eller nedregulering. 

 

Med driftsforstyrrelse i denne paragraf menes alle hendelser i kraftsystemet som medfører et 

momentant behov for regulering av produksjon av hensyn til driftssikkerheten. Dette kan f.eks. være 

(eksemplene er ikke uttømmende): 

• Utfall og feil på komponenter i kraftsystemet (linje, generator, bryter, transformator osv.). 

• Forsinket inn-/utkobling ved driftsstans. 

• Lokalt uforutsette forbruksendringer. 

• Kommunikasjonsproblemer med konsesjonærer. 

 

Dersom driftsituasjonen tillater det vil relevante bud (både produksjon og forbruk) som allerede er 

tilgjengelig i regulerkraftmarkedet bli aktivert før reguleringsreserver fra produksjonsapparatet 

anskaffet ved vedtak etter fos § 12 femte ledd benyttes. Tvangsmessig utkobling av forbruk etter fos § 

13 tredje ledd vil bli beordret dersom ressurser anskaffet ved vedtak etter fos § 12 femte ledd ikke 

viser seg tilstrekkelig til å håndtere situasjonen. 

 

Dersom systemansvarlig krever å benytte tilgjengelig effekt som ikke er anmeldt i 

regulerkraftmarkedet, vil aktøren normalt få muligheten til å prissette dette i etterkant. Prisen skal i 

slike tilfeller sendes inn uoppfordret. 

 

Ved hendelser før kl. 15 skal prisen foreligge i løpet av driftsdøgnet. Ved hendelser etter kl. 15 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 - se esett.com. 
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Dersom mørklegging i regional- og transmisjonsnett medfører at produksjon faller ut eller ikke kan 

produsere i henhold til produksjonsplan kan dette meldes Landssentralen med pris og kvantum som 

beskrevet i forrige avsnitt. 

 

3.4.2.6 Sjette ledd  

Oversikt over produksjonsenheter som har teknisk evne til å utøve frekvensregulering i et område som 

midlertidig er uten fysisk til tilgrensende overføringsnett (stabilt i øydrift (separatdrift/ isolert 

nettdrift), og produksjonsanleggets evne til oppstart uten ekstern forsyning (evne til oppstart på 

spenningsløst nett (fra mørk stasjon)) finnes tilgjengelig i systemansvarliges system Fosweb. 

Informasjonen samles inn for alle produksjonsanlegg iht. energilovforskriften § 6-1 (fra 1.11.2019, 

tidligere fos § 14a), første og annet ledd. Dette gjelder kraftverk der samlet installert merkeeffekt for 

alle produksjonsenheter i et kraftverk er større enn eller lik 1 MW. 

 

Teknisk evne til å utøve frekvensregulering i et område som midlertidig er uten fysisk tilknytning til 

tilgrensende overføringsnett er registrert på hver produksjonsenhet. 

 

Produksjonsenheters evne til oppstart ekstern forsyning er registrert på kraftstasjon, da det er nok å 

vite om kun en produksjonsenhet har mulighet til å starte opp uten ekstern forsyning. Dersom det er 

flere produksjonsenheter i samme kraftverk vil alle kunne startes opp igjen, dersom ett aggregat kan 

startes opp uten ekstern forsyning. Rapporteringen av denne egenskapen gjelder uavhengig om den 

er fjernstyrt fra driftssentral eller utføres manuelt på stasjonen.  

 

3.4.2.7 Syvende ledd  

Systemansvarlig har etablert en modul i Fosweb for innrapportering av gjenopprettingsplaner. 

Konsesjonær melder inn gjenopprettingsplan iht. format benyttet i Fosweb. 

 

3.4.2.8 Åttende ledd  

Når systemansvarlig oppdager at en konsesjonær ikke har oppdatert gjenopprettingsplan som følge av 

endringer eller jevnlig oppdatering, ref. retningslinjer til fos § 12 første ledd, vil konsesjonær 

forespørres om oppdatert gjenopprettingsplan innen spesifisert frist. Ved manglende innmelding innen 

ny spesifisert frist vil dette bli skriftlig rapportert til Reguleringsmyndigheten for energi.   

 
Vedtak fattet i medhold av §12 fjerde og femte ledd rapporteres skriftlig til Reguleringsmyndigheten for 
energi gjennom systemansvarliges årsrapportering. 
 

 

3.5 § 13 Tvangsmessig utkobling av forbruk 

Forskriftstekst som gjøres gjeldende fra 1.7.2020: 

Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for å håndtere 
tvangsmessig utkobling av forbruk. Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister 
for rapporteringen etter denne paragrafen. 
 

Systemansvarlig kan ved effektknapphet i kraftsystemet pålegge konsesjonær å foreta 
kortvarig tvangsmessig utkobling av forbruk. Pålegget skal omfatte utkoblingens størrelse 
og forventet varighet, og kan i tillegg angi hvilke kundegrupper som skal kobles ut. 
Innkobling av forbruk kan ikke skje uten etter vedtak fra systemansvarlig. 
Systemansvarlig regnes som ansvarlig konsesjonær etter § 2A-3 i forskrift 30. november 
2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet. 
 

Systemansvarlig kan under større driftsforstyrrelser pålegge konsesjonær å foreta 
kortvarig tvangsmessig utkobling av forbruk. Pålegget skal omfatte utkoblingens størrelse 
og forventet varighet, og kan i tillegg angi hvilke kundegrupper som skal kobles ut. Innkobling av 
forbruk kan ikke skje uten etter vedtak fra systemansvarlig. Ansvarlig konsesjonær for 
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driftsforstyrrelsen fastsettes i medhold av § 2A-3 i forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om 
leveringskvalitet i kraftsystemet. 
 

Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i 
henhold til første ledd. 
 

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi, vedtak fattet i 
medhold av annet og tredje ledd samt dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første 
ledd første punktum. 

3.5.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.5.1.1 Første ledd  

Systemansvarlig skal til enhver tid ha oversikt over den enkelte konsesjonær sitt faktiske maksimale 

forbruk, på grunn av mulig behov for utkobling i spesielle driftssituasjoner. Konsesjonæren skal melde 

inn sitt totale maksimale forbruk og angi kritikaliteten for dette forbruket, dette skjer via innrapportering 

av plan for tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF). Konsesjonæren må ikke under noen 

omstendighet unnlate å melde inn forbruk for å skjerme dette for eventuell utkobling, Basert på 

innrapporterte TUF planer fra konsesjonærene vil systemansvarlig kunne utarbeide en oversikt over 

størrelse på utkoblingen totalt og trinnvis, samt varighet på de ulike utkoblingene for ulike områder. 

   

Informasjon angående effekt, maksimal utetid og type forbruk fra de enkelte planene blir benyttet til 

overordnet regionale planer for systemansvarlig. Nøyaktig informasjon fra konsesjonærene er 

nødvendig for at systemansvarlig skal kunne agere mest mulig hensiktsmessig og 

samfunnsøkonomisk i en driftssituasjon som krever tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF).  

 

Hver enkelt konsesjonær (både områdekonsesjonær og anleggskonsesjonær) skal melde inn TUF kun 

for eget forbruk og sluttbrukere for å unngå dobbeltrapportering. Gjennom dette vil man også unngå 

problematikk knyttet til at konsesjonærer prioriterer eget forbruk fremfor andres innenfor et område og 

tilhørende spørsmål om delegering av systemansvar.  

 

Ved spesifisering av innhold, format og frister for planene for TUF vil planene fra ulike konsesjonærer 

bli ensartet, sammenliknbare og enklere å koordinere og nyttiggjøre.  

 

I innrapporteringen av TUF planer som ble gjort i 2010/11 ble det forespurt TUF planer som dekket 

opptil 60 % av forbruket. Systemansvarlig har erfart at ved lokale TUF situasjoner vil det være aktuelt 

å koble ut alt forbruket hos enkelte konsesjonærer, og trenger i disse situasjonene også informasjon 

om hvordan forbruket mellom 60 % og totalt eventuelt skal prioriteres. Det er derfor behov for at 

innrapporterte TUF planer gjenspeiler eventuelt behov opp til 100 % av forbruket. Det nye formatet på 

TUF planene vil vise størrelse på forbruket med angitt prioritering. Utkobling i en TUF situasjon som 

skyldes driftsforstyrrelse må skje innen kort tid. Forbruket som dekkes av hver enkelt utkobling skal 

spesifiseres i henhold til den forbruksgruppen med høyest prioritering.  
 

3.5.1.2 Annet ledd  

Den nordiske systemdriftsavtalen regulerer hvilket delsystem (land) som må iverksette tvangsmessig 

utkobling av forbruk i en situasjon med effektknapphet i det nordiske synkronsystemet (betegnes som 

kritisk effektbrist).   

 

3.5.1.3 Tredje ledd  

Behov for TUF oppstår i driftssituasjoner hvor tiltak med mindre konsekvenser for leveringssikkerheten 

og samfunnsøkonomiske kostnader ikke er tilstrekkelig for å håndtere balansen mellom produksjon og 

forbruk. Forskriftsteksten beskriver at dette kan være nødvendig etter større driftsforstyrrelser, uten at 
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omfanget av driftsforstyrrelsen er definert. Det er ikke hensiktsmessig å gi en definisjon på omfanget 

av driftsforstyrrelsen, da behovet for og effekten av TUF vil variere med hver enkelt situasjon.  

 

3.5.1.4 Fjerde ledd  

For å effektivisere innmeldingen av planer og oppfølgingen av innrapporterte TUF planer utvikles det 

en webbasert løsning i Fosweb.  

 

3.5.1.5 Femte ledd  

Systemansvarlig viderefører sin eksisterende praksis for rapportering til NVE (nå 

Reguleringsmyndigheten for energi). Denne er beskrevet i retningslinjene. 

 

3.5.1.6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Den nye forskriftsteksten stiller strengere krav til frister, innhold og format for innmelding av TUF 

planer (fos § 13 første ledd) sammenliknet med tidligere forskriftstekst. Systemansvarlig anser 

tydeligere beskrivelse av krav som en presisering av dagens forskriftstekst.  

 

Utvikling av en ny Fosweb applikasjon, 4. ledd, for innrapportering av TUF planer innebærer   

utviklingskostnad for systemansvarlig. Løsningen vil bidra til en mer effektiv innrapportering, 

behandling og koordinering av TUF planer, og vil dermed redusere fremtidige kostnader, både for 

konsesjonærer og systemansvarlig. Innrapportering av TUF plan via den nye Fosweb løsningen vil 

kreve at alle konsesjonærer bruker ressurser på første gangs innrapportering. Nye krav til innhold i 

TUF plan vil også kunne medføre at første innmelding krever omfattende arbeid. Den største 

endringen når det gjelder innhold er at TUF planen skal inneholde utkobling av 100 % forbruk, ikke 

kun 60 % som tidligere etterspurt. Det er forventet at løsningen vil effektivisere oppdateringsarbeidet 

av planene.  

 

Endringen i fos § 13 første ledd medfører at systemansvarlig ikke skal vedta innsendte planer. 

Systemansvarlig vil likevel gjennomgå planene iht. fastsatte krav til innhold, format og frister.    

 

Det er ingen endringer i praksis for de øvrige leddene.  

3.5.2 Forslag til retningslinjer fos § 13 

3.5.2.1 Første ledd  

Konsesjonær har ansvar for utarbeidelse og innrapportering av plan for tvangsmessig utkobling av 

forbruk (TUF), som kan bli aktuelt i henhold til fos § 13 annet og tredje ledd. Konsesjonær er ansvarlig 

for at planen til enhver tid er oppdatert.  

 

Følgende frister gjelder for innrapportering av oppdaterte TUF planer: 

• Alle konsesjonærer skal melde inn oppdatert TUF plan via Fosweb i henhold til mal innen 

01.01.2021  

• Konsesjonær sin TUF plan skal oppdateres eller bekreftes minimum hvert tredje år. 

• Konsesjonær sin TUF plan må oppdateres og innrapporteres snarlig etter: 

o Større endringer i nettbilde/driftsbilde som medfører at eksisterende TUF plan ikke 

lenger er relevant. Eksempler på endringer (ikke utfyllende liste) kan være endret 

forbruk, både med tanke på størrelse, maksimum utetid og type sluttkunde. 

o Ved vesentlige endring i konsesjonær sine områdegrenser med hensyn til 

eierskap/driftslederansvar, som medfører at eksisterende TUF plan ikke lenger er 

relevant. Eksempler på dette (ikke utfyllende liste) kan være endret selskapsstruktur, 

overtakelse og/eller oppkjøp av anlegg eller nedleggelse av virksomhet. 

o Øvrige endringer som medfører at eksisterende TUF plan ikke lenger er relevant. 
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Alle konsesjonærer, både område- og anleggskonsesjonærer, skal melde inn plan for TUF for eget 

forbruk og egne sluttbrukere.  

 

Planer sendes inn via Fosweb.  

 

Følgende elementer skal være en del av plan for TUF: 

• Kontaktinformasjon. Telefon og e-post til konsesjonær. Kontaktinformasjon bør være knyttet til 

organisasjonen, slik at endring i ansattforhold ikke krever oppdatering av TUF plan.   

• Plan for TUF på grunn av effektknapphet, ref. fos § 13 annet ledd. Planen skal vise fordeling 

av utkobling i henhold til prioritering for 100% av forbruket. Prioriteringskriteriene til 

systemansvarlig er gitt nedenfor. Denne driftssituasjonen vil normalt være varslet noe tid i 

forkant, og man har derfor hatt mulighet til å forberede utkoblingen, inklusive eventuelt 

delinger i nettet, i forkant av situasjonen. På grunn av bedre tid til forberedelser, kan man i 

denne situasjonen foreta større utkoblinger av større volum med mindre samfunnsøkonomiske 

konsekvenser enn utkoblinger på grunn av driftsforstyrrelser, ref. fos § 13 tredje ledd.   

o Størrelse på utkobling av forbruk i prioritert rekkefølge ved vinter- og sommerlast. 

Systemansvarlig sin vurdering gjeldende prioritering av forbruk er gitt nedenfor.  

o Stasjon i transmisjonsnettet. Hvilke transformatorstasjoner i transmisjonsnettet vil bli 

avlastet ved utkoblingen.  

o Stasjon i regionalnettet. Hvilke transformatorstasjoner i regionalnettet vil bli avlastet 

ved utkoblingen.  

o Stasjon i distribusjonsnettet. Hvilke transformatorstasjoner i distribusjonsnettet vil bli 

avlastet ved utkoblingen. 

o Maksimal utetid for de ulike forbruksgruppene.  

o Type forbruk. Ulike kategorier kan være (listen er ikke utfyllende) industri, alminnelig 

forbruk, spesielle brukergrupper 

• Plan for TUF på grunn av driftsforstyrrelse, ref. fos § 13 tredje ledd. Ved utkobling på grunn av 

driftsforstyrrelser er det forventet at utkoblingen må skje i løpet av kort tid. Man kan ikke 

forvente å få tid til omkoblinger og delinger av stort omfang. Dette kan medføre større 

samfunnsøkonomiske tap og større omfang av utkobling. TUF plan for utkobling på grunn av 

driftsforstyrrelser skal vise fordeling av utkobling i henhold til prioritering for 100% av forbruket. 

Prioriteringskriteriene til systemansvarlig er gitt nedenfor. For de konsesjonærene som har 

sesongvariasjon i lasten, må TUF planen gi utkobling ved høy last (vinter) og lav last 

(sommer). Planen for TUF skal inneholde de samme elementene som beskrevet over for fos § 

13 annet ledd.  

• Dersom innrapportert TUF plan avhenger av andre konsesjonærer, skal det spesifiseres hvilke 

konsesjonærer og bekreftes at nødvendige forhold er avklart mellom konsesjonærene. 

Systemansvarlig vil så langt det er mulig legge følgende kriterier til grunn for utkobling av forbruk i TUF 

situasjoner. Listen beskriver rekkefølgen for utkobling.  

1. Fleksibelt forbruk, med redusert nettariff.  

2. Forbruk hvor avbrudd kun medfører samfunnsøkonomiske konsekvenser. De 

samfunnsøkonomiske tapene skal begrenses til et minimum.  

3. Forbruk hos konsesjonær hvor avbrudd i strømforsyningen er tidskritisk. Det vil si at langvarig 

utkobling kan forårsake havari av produksjonsutstyr som ikke muliggjør videre drift. Forbruk 

hos konsesjonær som ikke er i kategorien tidskritisk vil falle inn under trinn 2 i 

utkoblingsrekkefølgen.  

4. Forsyning til forbruk som ivaretar liv og helse. 

 

Systemansvarlig kan, dersom en innsendt plan ikke oppfyller krav til innhold, format eller frister, kreve 

at konsesjonær må revidere TUF planen. Dette kan eksempelvis være dersom TUF-planen ikke 

ansees som reell, dersom innsendte TUF-planer fra ulike konsesjonærer er i konflikt med hverandre 

eller dersom planen er i konflikt med andre bestemmelser i fos. Dersom konsesjonær ikke 
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etterkommer krav om revisjon av gjenopprettingsplanen vil systemansvarlig melde dette til 

Reguleringsmyndigheten for energi, som brudd på forskriften. 

 

De innmeldte TUF planene fra konsesjonærene benyttes i de regionale TUF planene til 

systemansvarlig. For hver region setter systemansvarlig opp en oversikt over tilgjengelig effekt for 

TUF og mulig maksimal varighet for utkobling. I denne regionale TUF planen vil utkoblingene være 

sortert ut fra kriteriene beskrevet ovenfor. Hver region bestemmes av naturlige delingspunkt i 

transmisjonsnettet og i underliggende nett.  

 

3.5.2.2 Annet ledd  

Vedtak om TUF er systemkritisk og kan kun fattes av systemansvarlig. 

 

Ved effektknapphet i hele det nordiske kraftsystemet regulerer den nordiske systemdriftsavtalen 

hvilket delsystem (land) som må iverksette TUF i en situasjon med effektknapphet i det nordiske 

synkronsystemet (betegnes som kritisk effektbrist).  

 

Dersom det ikke er flaskehalser mellom budområdene, skal eventuell TUF gjennomføres i det 

delsystem med størst negativ balanse. Et delsystems balanse gis av målt fysisk overføring på 

grenseforbindelsene mellom delsystemene i synkronsystemet. Oppreguleringsreserver som ikke er 

aktivert og ikke ligger bak lokale flaskehalser skal regnes med i balansen. 

 

Dersom det er flaskehalser mellom budområdene, skal en eventuell TUF gjennomføres i den delen av 

synkronsystemet som avlaster flaskehalsen. Ved beregning av balansen skal man bare se på 

balansen i de budområdene i hvert delsystem som avlaster flaskehalsen, og ikke hele delsystemets 

balanse. I beregningen av balansen inngår også utveksling mellom andre budområder i 

synkronsystemet. Oppreguleringsreserver som ikke er aktivert og ikke ligger bak flaskehalser skal 

regnes med i balansen. 

 

Ved effektknapphet i hele det nordiske kraftsystemet fastslår systemansvarlig, i samråd med de andre 

nordiske TSOene, hva som er Norges forpliktelse for TUF, og fordeler denne på norske 

konsesjonærer iht. etablerte planer.  

 

Ved lokal effektknapphet i Norge fastslår systemansvarlig behovet for TUF, og fatter vedtak overfor 

aktuelle konsesjonærer.  

 

I aktuelle driftssituasjoner vil systemansvarlig benytte ulike frivillige og markedsbaserte virkemidler så 

langt det er mulig for å opprettholde samfunnskritisk forsyning og unngå overlast på anleggsdeler. 

TUF vil bli benyttet for å oppnå dette i kritiske situasjoner hvor effekten av andre virkemidler ikke er 

tilstrekkelig.  Benyttelse av TUF vil være basert på innsendt plan fra konsesjonær i henhold til § 13 

første ledd. Ved behov for TUF over lengre tid vil systemansvarlig søke å fordele forbruksreduksjonen 

på flere konsesjonærer. Når det vil være aktuelt med fordeling av forbruksreduksjon blant flere 

konsesjonærer vil avhenge av spesifisert maksimal utetid i de enkelte TUF planene. I de fleste 

situasjoner hvor TUF kan omfatte flere konsesjonærer vil systemansvarlig være i dialog med 

konsesjonær for regionalnett. Dette for å nyttiggjøre bedre kunnskap om lokale forhold, slik at bruk av 

TUF gjøres på en måte hvor man lengst mulig opprettholder forsyning til samfunnskritiske instanser og 

har minst mulig samfunnsøkonomiske konsekvenser (ref. fos § 23).  

 

TUF vil følge prioriteringskriteriene som beskrevet for retningslinjene til fos § 13 første ledd. Ved TUF 

vil berørte konsesjonærer motta et systemkritisk vedtak. Vedtaket skal inneholde størrelse på 

utkoblingen, starttidspunkt for utkoblingen og eventuelt estimert varighet og hvilke kundegrupper som 

blir berørt. Innkobling av forbruk skal kun skje etter avtale med systemansvarlig, ved at 

systemansvarlig opphever det aktuelle systemkritiske vedtaket. Ved langvarig behov for TUF vil 
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rullerende utkobling bli vurdert, dette for å fordele byrden av utkoblingen blant flere konsesjonærer. 

Systemkritiske vedtak kan fattes både muntlig og skriftlig. Muntlige vedtak blir loggført i vaktjournalen 

til systemansvarlig.  

 

I forkant av TUF effektuering, som vil berøre flere konsesjonærer, vil systemansvarlig ofte ha behov 

for å rådføre seg med konsesjonær i underliggende nett, og særlig konsesjonærer i regionalnett, 

angående hvilke konsesjonærer som bør kobles ut og hvordan TUF volum mellom disse bør fordeles. 

Dette for å nyttiggjøre viktig kunnskap om lokale forhold slik at bruk av TUF effektueres på en måte 

som i størst mulig grad sikrer forsyning til samfunnskritiske instanser og begrenser de 

samfunnsøkonomiske tapene til et minimum. 

  

3.5.2.3 Tredje ledd  

Ved større driftsforstyrrelser kan behovet for TUF bli initiert av systemansvarlig eller den enkelte 

konsesjonær. Driftssituasjonen som oppstår etter utløsning av systemvern kan også initiere behov for 

TUF. I enkelte tilfeller kan konsesjonærer se behov for TUF tidligere enn hva systemansvarlig gjør. 

Ved slike tilfeller skal konsesjonær, ref. fos § 23, kontakte systemansvarlig ved aktuell Regionsentral. 

Konsesjonær skal ved henvendelse beskrive situasjonen som kan kreve TUF, samt effekten av 

foreslåtte TUF tiltak. Utfall av forbruk på grunn av en driftsforstyrrelse eller utløsning av systemvern vil 

ikke regnes som TUF i den første tiden etter at utkobling har inntruffet. Systemansvarlig vil kunne 

benytte TUF i den etterfølgende fasen, hvor man enten kobler ut annen last eller lar last som har falt ut 

bli liggende ute til man har tilstrekkelig kapasitet i nettet til å gjenopprette forsyningen. I noen tilfeller vil 

dette være tiden det tar å gjøre nødvendige omkoblinger og eventuelt nødvendig tid til feilretting. 

Iverksettelse av TUF er systemkritisk og kan kun utføres av systemansvarlig.  

 

I aktuelle driftssituasjoner vil systemansvarlig benytte ulike frivillige og markedsbaserte virkemidler så 

langt det er mulig for å opprettholde samfunnskritisk forsyning og unngå overlast på anleggsdeler. 

TUF vil bli benyttet for å oppnå dette i kritiske situasjoner hvor effekten av andre virkemidler ikke er 

tilstrekkelig. Benyttelse av TUF vil være basert på innsendt plan fra konsesjonær i henhold til § 13 

første ledd. Ved behov for TUF over lengre tid vil systemansvarlig søke å fordele forbruksreduksjonen 

på flere konsesjonærer. Når det vil være aktuelt med fordeling av forbruksreduksjon blant flere 

konsesjonærer vil avhenge av spesifisert maksimal utetid i de enkelte TUF planene. I de fleste 

situasjoner hvor TUF kan omfatte flere konsesjonærer vil systemansvarlig være i dialog med 

konsesjonær for regionalnett. Dette for å nyttiggjøre bedre kunnskap om lokale forhold, slik at bruk av 

TUF gjøres på en måte hvor man lengst mulig opprettholder forsyning til samfunnskritiske instanser og 

har minst mulig samfunnsøkonomiske konsekvenser (ref. fos § 23).  

 

TUF vil følge prioriteringskriteriene som beskrevet for retningslinjene til fos § 13 første ledd. Ved TUF 

vil berørte konsesjonærer motta et systemkritisk vedtak. Vedtaket skal inneholde størrelse på 

utkoblingen, starttidspunkt for utkoblingen og eventuelt estimert varighet og hvilke kundegrupper som 

blir berørt. Innkobling av forbruk skal kun skje etter avtale med systemansvarlig, ved at 

systemansvarlig opphever det aktuelle systemkritiske vedtaket. Ved langvarig behov for TUF vil 

rullerende utkobling bli vurdert, dette for å fordele byrden av utkoblingen blant flere konsesjonærer. 

Systemkritiske vedtak kan fattes både muntlig og skriftlig. Muntlige vedtak blir loggført i vaktjournalen 

til systemansvarlig.  

 

I forkant av TUF effektuering, som vil berøre flere konsesjonærer, vil systemansvarlig ofte ha behov 

for å rådføre seg med konsesjonær i underliggende nett, og særlig konsesjonærer i regionalnett, 

angående hvilke konsesjonærer som bør kobles ut og hvordan TUF volum mellom disse bør fordeles. 

Dette for å nyttiggjøre viktig kunnskap om lokale forhold slik at bruk av TUF effektueres på en måte 

som i størst mulig grad sikrer forsyning til samfunnskritiske instanser og begrenser de 

samfunnsøkonomiske tapene til et minimum. 
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3.5.2.4 Fjerde ledd  

Systemansvarlig mottar planer fra hver enkelt konsesjonær via Fosweb. Planen blir deretter behandlet 

hos aktuell enhet hos systemansvarlig.  
 

3.5.2.5 Femte ledd  

Systemansvarlig rapporterer skriftlig til Reguleringsmyndigheten for energi snarlig etter at et 

systemkritisk vedtak for TUF er fattet. I tillegg rapporteres det til Reguleringsmyndigheten for energi 

etter at TUF-situasjonen er over, det vil si at forbruket er innkoblet igjen. Om utkoblingen har kort 

varighet, vil systemansvarlig oppsummere hele forløpet i en rapportering. Rapporteringen vil inneholde 

informasjon angående berørte konsesjonærer, årsak til TUF, størrelse og varighet på utkoblingen. 

Systemansvarlig har også rutiner om å informere Reguleringsmyndigheten for energi muntlig i 

driftsituasjoner der TUF er aktuelt ifm. effektknapphet eller er benyttet under en driftsforstyrrelse. 

 

I tillegg rapporterer systemansvarlig årlig til Reguleringsmyndigheten for energi om systemkritiske 

vedtak fattet, inklusive vedtak i henhold til § 13 annet ledd og tredje ledd.  

 

Når systemansvarlig oppdager at en konsesjonær ikke har oppdatert TUF plan som følge av endringer 

eller jevnlig oppdatering, ref. retningslinjer til fos § 13 første ledd, vil konsesjonær forespørres om 

oppdatert TUF plan innen spesifisert frist. Ved manglende innmelding innen ny spesifisert frist vil dette 

bli skriftlig rapportert til Reguleringsmyndigheten for energi.   

 

 

3.6 § 14 Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet 

Forskriftstekst som gjøres gjeldende fra 1.7.2020: 

§ 14 Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet 
 

Konsesjonær skal rapportere til systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring 
av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett, når andre konsesjonærer blir berørt av 
dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende 
anlegg før disse kan idriftsettes. 
 

Områdekonsesjonær skal rapportere til systemansvarlig om planer for nye eller endringer i 
eksisterende produksjonsanlegg i eget distribusjonsnett når disse planene kan ha vesentlig betydning 
for driften og utnyttelsen av regional- eller transmisjonsnettet. Systemansvarlig kan fatte vedtak 
vedrørende anleggenes funksjonalitet. 
 

Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne 
paragrafen. 
 

Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i 
henhold til første og annet ledd. 
 

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi, dersom 
konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første ledd første punktum eller annet ledd første 
punktum. 

3.6.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.6.1.1 Første ledd  

Formålet med fos § 14 er å sikre funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet. Systemansvarlig har etablerte 

prosesser og rutiner for å håndtere innrapportering fra konsesjonærene, og for å vurdere 

funksjonaliteten i anlegg. Dette legges til grunn for vedtak som systemansvarlig fatter. Konsesjonær 

har ikke anledning til å sette i drift anlegg før slike vedtak foreligger. Systemansvarlig ønsker gjennom 

utarbeidelsen av retningslinjene å få gjort noen endringer i dagens praktisering, samt å få tydeliggjort 

dagens praksis.  
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Systemansvarlig opplever at søknader iht. fos § 14 første ledd i flere tilfeller kommer for sent inn. 

Dette får konsekvenser for systemansvarliges behandling og vurdering av funksjonsegenskapene til 

de omsøkte anleggene. Videre kan det medføre at tiltakshavere ikke får satt i drift satt sine anlegg i 

henhold til plan. For å sikre riktig funksjonalitet gjennom en kostnadseffektiv prosess, må 

funksjonskrav avklares tidlig. Sen avklaring av funksjonskrav kan påvirke både prosesser hos 

systemansvarlig og prosjektene som konsesjonærer gjennomfører. Normal saksbehandling med god 

kvalitet kan i slike tilfeller medføre at ønsket idriftsettelsestidspunkt ikke kan innfris. Når søknader 

kommer inn for sent vil det som regel være kostnadskrevende å gjøre endringer i den tekniske 

løsningen. NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) omtaler også denne problemstillingen i sitt 

forslag til endring av forskriften Nr. 4/2019, og presiserer at det bryter med intensjonen i forskriften. 

NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) viser også til at konsesjonærer som ikke overholder frist 

vil kunne risikere å måtte utsette idriftsettelse av anlegget. 

 

For å sikre en best mulig prosess for både konsesjonærer og systemansvarlig, foreslås det i 

retningslinjene endringer i prosessen knyttet til fos § 14 første ledd. Formålet med endringene er å få 

inn informasjon fra konsesjonærene så tidlig som mulig, samt å kunne gi konsesjonærer avklaringer 

om påkrevd funksjonalitet for tiltaket tidlig i prosessen. Ved å få avklart funksjonskravene for et tiltak 

tidlig, vil man unngå fordyrende endringer på et senere tidspunkt og utsettelser av tidspunktet for 

idriftsettelse. Den foreslåtte prosessen er omtalt i retningslinjene.  

 

I forbindelse med utarbeidelse av retningslinjer er dagens veileder FIKS 2012 (Funksjonskrav i 

kraftsystemet) revidert og oppdatert. Den oppdaterte veilederen 'Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i 

kraftsystemet, NVF) er lagt ved retningslinjene. I tillegg til å omhandle funksjonskrav iht. fos § 14 

første og annet ledd omhandler veilederen også krav til funksjonalitet i vernsystemer (fos § 20) og 

funksjonskrav knyttet til utveksling av målinger og meldinger (fos § 18). Det er naturlig at dette 

vurderes i forbindelse med tilknytning av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.  

 

Overgangsperiode mellom FIKS 2012 og NVF: 

Systemansvarlig vil i utgangspunktet legge NVF til grunn for de søknader som sendes inn fra 

1.7.2020. Det vil kunne gjøres unntak fra dette for anlegg hvor planlegging iht. FIKS 2012 er påbegynt. 

Overgangsperioden hvor det tillates saker planlagt iht. FIKS 2012 gjelder frem til 31.12.2020. Øvrige 

deler av retningslinjer for fos § 14 vil tre i kraft f.o.m. 1.7.2020. 

 

3.6.1.2 Annet ledd  

I forarbeidene til fos § 14 annet ledd oppga NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) at 

bestemmelsens intensjon er å gi systemansvarlig oversikt over de vesentligste endringer som kommer 

i distribusjonsnett. Leddet regulerer kun funksjonskrav som systemansvarlig finner nødvendige å stille 

for å sikre driften eller utnyttelsen av regional- og transmisjonsnettet. Systemansvarlig skal ikke stille 

funksjonskrav i distribusjonsnettet som kun er nødvendige for driften av distribusjonsnettet.  

 

Systemansvarlig opplever at søknader iht. fos § 14 annet ledd ikke kommer inn, kommer for sent inn, 

eller at tiltakshaver selv søker uten at systemansvarlig har mottatt noe informasjon, eller vurdering om 

betydning av tiltaket, fra områdekonsesjonær. Systemansvarlig ønsker derfor å tydeliggjøre 

ansvarsforhold og rutiner i retningslinjene.  

 

Hva som er av vesentlig betydning for regional- og transmisjonsnettet har hittil vært uklart for både 

områdekonsesjonærer og systemansvarlig. Systemansvarlig ser behov for, gjennom retningslinjene, å 

klargjøre prosessen, ved å lage en veiledning for tiltak som har vesentlig betydning for regional- og 

transmisjonsnettet, samt tydeliggjøre områdekonsesjonærers og tiltakshaveres ansvar i prosessen 

knyttet til fos § 14 annet ledd.  
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3.6.1.3 Tredje ledd  

Oppdatering av prosess for søknad iht. fos § 14 første ledd: 
Tidligere har rammene for innsending av søknader iht. fos § 14 første ledd vært beskrevet i 

innledende kapittel i FIKS 2012 samt på egen side på Statnetts hjemmesider. Her har man kunnet 

finne søknadsmal, informasjon om format for innsending av søknad og informasjon om når søknad 

skal sendes inn. Systemansvarlig har nå revidert rutinene og rammene, og beskrevet innhold, format 

og frister i retningslinjene for første ledd under retningslinjene for fos § 14 tredje ledd.  

 

Oppdatering av prosess for søknad iht. fos § 14 annet ledd:  
I dag er det uklart hvilke typer saker systemansvarlig skal informeres om. I de nye retningslinjene 

tydeliggjør systemansvarlig dette. Tilsvarende for første ledd har systemansvarlig revidert rutiner og 

rammer, og beskrevet innhold, format og frister i retningslinjene for annet ledd under retningslinjene 

for fos § 14 tredje ledd.  

 

3.6.1.4 Fjerde ledd  

Systemansvarlig ønsker å få på plass en rapporterings- og behandlingsløsning i Fosweb for fos § 14-

søknader. Systemansvarlig mener dette vil forbedre innsendingen av søknader for konsesjonærer og 

effektivisere søknadsprosessen. Løsningen vil gjøre det enklere for konsesjonærene å endre på 

innsendt søknad eller å ettersende informasjon på en sak. I tillegg vil løsningen muliggjøre at 

konsesjonær kan se sin søknad og få oversikt over mottatte vedtak i portalen. Løsningen vil kunne 

kobles mot modul for innrapportering av kraftsystemdata iht. energilovforskriften § 6-1 (fra 1.11.2019, 

tidligere fos § 14a). Dette vil redusere behov for dobbeltrapportering, samt sikre at innmeldt 

kraftsystemdata er iht. vedtatt funksjonalitet iht. fos § 14-vedtak. Systemansvarlig vil involvere 

bransjen ved utvikling av en slik løsning. Frem til en slik løsning er på plass vil dagens løsning for 

innsending av søknader iht. fos § 14 opprettholdes. 

 

3.6.1.5 Femte ledd  

Iht. fos § 14 skal systemansvarlig fatte vedtak før anlegg kan settes i drift. I noen tilfeller mottas 

søknader for tett på idriftsettelse til at vedtak kan fattes i tide. I enkelte tilfeller har systemansvarlig 

mottatt søknad etter at anlegg er satt i drift. Det hender også at det oppdages av systemansvarlig at et 

anlegg er satt i drift uten søknad. Dette er klare brudd på forskriften og systemansvarlig er pålagt å 

skriftlig rapportere dette til Reguleringsmyndigheten for energi. I rapporteringen til 

Reguleringsmyndigheten for energi inkluderer systemansvarlig en konsekvensvurdering av at tiltaket 

har blitt gjennomført og idriftsatt uten vurdering og vedtak fattet av systemansvarlig. 

Konsekvensvurderingene ble etterspurt av NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi), og 

systemansvarlig har innført som praksis at konsekvensvurderinger følger alle saker der 

systemansvarlig rapporterer brudd på fos § 14 til Reguleringsmyndigheten for energi.  

 

I forbindelse med innrapportering av anleggsdata iht. energilovforskriften § 6-1 (fra 1.1.2019, tidligere 

fos § 14a) ble det oppdaget mange tilfeller av idriftsatte anlegg som manglet vedtak iht. fos § 14. 

Systemansvarlig oppfatter det ikke som hensiktsmessig å etterfølge eldre saker som er idriftsatt uten 

vedtak, og har derfor i samråd med NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) fastsatt at anlegg 

satt i drift før 01.01.2013 ikke vil følges opp av systemansvarlig med krav om å søke vedtak iht. fos § 

14.   

 

For å tydeliggjøre hvilke saker som er søknadspliktige, har systemansvarlig utarbeidet en veileder, lagt 

ved retningslinjene, som angir dette i detalj. 

 

3.6.1.6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Systemansvarlig har gjennom retningslinjene foreslått endringer i funksjonskravene og endringer av 

dagens prosess for å søke om vedtak iht. fos § 14 første ledd. Dette innebærer også endringer i 

søknadsmal. Systemansvarlig anser at endringene i prosess ikke vil medføre store administrative 
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konsekvenser for konsesjonærene. Endringene innebærer snarere en opprydding og tydeliggjøring. 

Hoveddelen av endringen er rettet mot å få inn informasjon tidligere i prosessen for å kunne gi 

avklaringer tidligere enn i dag. Endringen vil legge til rette for en smidigere behandling av saker og 

bidra til at anlegg kan settes i drift iht. konsesjonærenes planer. Ifm. endringene i funksjonskrav har 

systemansvarlig oppdatert søknadsmalen som konsesjonærene skal fylle ut. Søknadsmalen vil være 

noe mer omfattende enn dagens mal, men vil redusere behov for informasjonsinnhenting og -

utveksling i fasen mellom innsending av søknad og mottak av vedtak. 

 

Systemansvarlig vil i fos § 14-prosessen inkludere noe mer krav rapportering knyttet til maksimale 

overføringsgrenser (fos § 7). NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) har i høringsdokumentet for 

endring av forskrift (nr 4/2019) presisert at systemansvarlig bør avdekke anlegg som planlegges med 

begrensende endepunktskomponenter i forbindelse med praktisering av fos § 14. Ev. reelt 

begrensende endepunktskomponenter rapporteres til Reguleringsmyndigheten for energi iht. fos § 7 

første ledd. 

 

Videre vil systemansvarlig gjennom fos § 14-prosessen sikre krav til utveksling av målinger og 

meldinger (fos § 18) der dette er aktuelt. Det er effektivt og formålstjenlig at både maksimale 

overføringsgrenser og krav til overføring av målinger og meldinger kravstilles og fastsettes ifm. fos § 

14 prosessen for nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg. På denne måten unngår man at 

fordyrende krav kommer i etterkant av konsesjonærenes investeringsbeslutninger og idriftsettelse av 

anlegg. 

 

Ifm. endringer i funksjonskravene og prosessen knyttet til fos § 14 vil systemansvarlig øke fokuset på 

kravetterlevelse, herunder oppfølging av vedtatt funksjonalitet. Det er viktig for systemansvarlig at 

aktuell dokumentasjon sendes systemansvarlig slik at endringer i kraftsystemet kan modelleres inn i 

aktuelle drifts- og plansystemer Krav til dokumentasjon og prøver vil spesifiseres som vilkår til vedtak, 

og skal sendes til systemansvarlig før og etter idriftsettelse. Systemansvarlig anser at det totale kravet 

til dokumentasjon vil være tilsvarende som i dag, men at mer av dokumentasjonen vil måtte 

ettersendes til systemansvarlig i de tilfeller hvor vedtakene fattes på et så tidlig tidspunkt at ikke alle 

tekniske detaljer er klarlagt. Det må forventes en noe større økning i krav til informasjon som kan 

etterspørres i de tilfeller det åpnes for behovsprøving av krav. Dokumentasjonskrav er nærmere 

definert i vedlegget til retningslinjene.  

 

Systemansvarlig tydeliggjør i retningslinjene rutiner knyttet til fos § 14 annet ledd. I praksis vil det ikke 

være noen endringer for konsesjonærene, men systemansvarlig forventer en ryddigere og mer 

harmonisert og effektiv oppfølging av fos § 14 annet ledd. Systemansvarlig søker i retningslinjene å 

synliggjøre hvilke saker som skal meldes til systemansvarlig, og dermed klargjøre vurderingsomfanget 

til områdekonsesjonær.  

 
Systemansvarlig har oppdatert den eksisterende veilederen Funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS 

2012). Ny veileder, Nasjonal Veileder for Funksjonskrav – NVF, følger som vedlegg til retningslinjene 

for fos § 14. Revisjonen ble igangsatt etter at NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) ba 

systemansvarlig om å oppdatere FIKS 2012 iht. nyervervet kunnskap, og å legge til rette for at FIKS 

2012 kan inngå som en del av veiledning til de europeiske tilknytningskodene – Connection Network 

Codes der dette er hensiktsmessig og innenfor hjemmelsgrunnlaget til fos § 14. Veilederen (NVF) 

angir de kravene som normalt legges til grunn for systemansvarliges vedtak iht. fos § 14. De endelige 

kravene fastsettes gjennom de spesifikke vedtakene. Reguleringsmyndigheten for energi godkjenner 

selve funksjonskravene som en del av retningslinjene. Disse er i NVF beskrevet i delkapitlene 

"funksjonskrav" og "praktisering av funksjonskravene", samt "behovsprøving av funksjonskravene". 

Generelt sett tydeliggjør NVF kravene bedre enn FIKS 2012. Kravene fra FIKS 2012 er i stor grad 

beholdt uendret, men det er gjort noen endringer som mykner opp og strammer inn krav. Nytt i forhold 

til FIKS 2012 er at NVF skiller mellom faste krav og krav som kan behovsprøves. De behovsprøvede 

kravene åpner for en tilpasset tilnærming for å innfri ønskede funksjonsegenskaper, forutsatt at det 
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forelegges dokumentasjon som begrunner valget. Behovsprøvingen medfører at enkelte krav kan 

"myknes opp" dersom dette vurderes som samfunnsmessig rasjonelt for aktuelt anlegg og nett i den 

enkelte situasjon. Behovsprøving av krav vil medføre økt dokumentasjonsbehov fra konsesjonærene.  

 

Av de mest vesentlige endringene som vil påvirke konsesjonærenes kostnadsbilde, kan dette gjelde 

enkelte krav til forbruksanlegg og HVDC-anlegg. For forbruksanlegg vil det måtte kunne påregnes 

økte kostnader ved å koble seg til regional- og transmisjonsnettet. Dette knyttes til eventuelle krav til 

reaktiv effektutveksling og fjernstyring og automatisk regulering av de reaktive 

kompenseringsenhetene. Dette er avgjørende nødvendig for å sikre at forbruksanleggene ikke 

forverrer spenningsforholdene i nettet. For HVDC-anlegg brukt for forsyning av forbruk er kravene til å 

kunne levere reaktiv effekt fra anleggene tydeliggjort ved at disse skal forholde seg til krav til NVF del 

III om forbruk. Men for HVDC anlegg for produksjon vil NVF del V om HVDC gjelde. For HVDC-anlegg 

er det tatt inn krav om frekvensområder fra tilknytningsforordningene som vil medføre økte kostnader 

for konsesjonærer. For ytterligere bakgrunn og begrunnelse for dette vises det til Statnetts 

gjennomgang av forordning om HVDC-anlegg oversendt NVE i 20172, som ligger tilgjengelig på 

Statnetts hjemmesider. 

 

I sum er kravene til nettanlegg ikke blitt strengere. Noen krav åpner for behovsprøving. 

Behovsprøvingen øker kravene til dokumentasjon, men kan avgrense omfang av funksjonskrav for 

noen anlegg. Totalt sett vurderes endring av administrative og økonomiske kostnader, ved overgang 

fra FIKS 2012 til NVF 2020, til å være små for nettanlegg.  

 

Det er tatt med noen nye faste krav til produksjonsanlegg i NVF sammenlignet med kravene i FIKS 

2012. De nye kravene er i stor grad knyttet til krav som stilles i forordning for tilknytning av produksjon 

(RfG). Ytterligere bakgrunn og begrunnelse for hvorfor disse kravene er tatt inn er beskrevet i 

Statnetts gjennomgang av tilknytningsregelverket3. I tillegg til dette er det tatt inn krav for å formalisere 

eksisterende praksis, som ikke er beskrevet i FIKS 2012, samt for å tydeliggjøre krav fra FIKS 2012. 

Disse kravene og effektene av dem er beskrevet i NVF kap. 1.5. Av endringene fra FIKS 2012 som 

knytter seg til funksjonalitet for lokalt behov, og derfor utenfor omfanget av tilknytningsforordningene, 

er mange av de nye kravene funksjonalitet i kontrollanlegg og regulatorer. Dette begrenser seg i 

hovedsak til software, og vurderes i så måte som lite kostnadsdrivende. Noen av disse endringene 

kommer dessuten som et resultat av endringer bransjen har etterlyst, herunder revidering av krav til 

grunnleveranse og markedsvilkår for primærreserver. Disse endringene krever nye løsninger for å 

sikre overgang til separatdrifter, og generelt mer fleksibel bruk av produksjonsanlegg. For øvrig er flere 

krav gjort behovsvurderte for å gi rom for tilpasning og mer kostnadseffektive krav. Dette inkluderer 

alternative definisjoner av Pmaks, reaktiv effekt-kravet (for å muliggjøre effektoppgraderinger hvor 

dette er gunstig), separatdriftsegenskaper med mer.  

 

Kapitler om vern har blitt oppdatert strukturelt. Hovedinndeling er ved spenningsnivå ≥110 kV og < 110 

kV.  110 og 132 kV nett får samme krav til vernløsning. For lavohmig eller direktejordet 110 og 132 kV-

nett vil NVF gi strengere krav med hensyn til dublering av vern og hjelpeanlegg (batterianalegg) enn 

FIKS 2012. Dette kan gi økte kostnader for anlegg i denne type nett. Nytt er det også at NVF 

inneholder praktisering og anbefalinger for nett som kan bli lavohmig eller direktejordet. Dette kan gi 

noen ekstra kostnader, også for vernsystem. Samtidig gir det konsesjonær et større handlingsrom slik 

at det kan gjøres rasjonelle valg i framtiden for nett som kan bli lavohmig eller direktejordet. Det vil 

kunne gi fremtidige besparelser i tilfelle det velges å gjøre om systemjording fra kompensert til 

lavohmig eller direktejordet. 

 

                                                      
2 https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/utvikling-av-kraftsystemet/europeisk-
regelverk/tilknytningsforordninger/ 
 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/utvikling-av-kraftsystemet/europeisk-regelverk/tilknytningsforordninger/
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/utvikling-av-kraftsystemet/europeisk-regelverk/tilknytningsforordninger/
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For krav til feilskriverutstyr og pendlingsregistrator har det i hovedsak blitt foretatt mindre endringer 

sammenlignet med FIKS 2012, primært for å ta høyde for utvikling i teknologi og de tekniske 

spesifikasjoner som forventes å finnes i moderne utstyr. Tidligere ble det stilt krav om feilskrivere i alle 

stasjoner ≥ 220 kV, samt et utvalg av 132 kV-stasjoner. Nå er kravet endret til å omfatte alle stasjoner 

med nominell systemspenning ≥ 110 kV. Feilskriverfunksjonalitet er nødvendig i stasjoner fra og med 

dette spenningsnivået for å foreta etteranalyser, og for at systemansvarlig skal kunnefølge opp og 

koordinere analyser av driftsforstyrrelser i andre konsesjonærers nett. Feilskriverutstyr er essensielt 

for å avdekke årsak til feil, samt for å koordinere gjenoppretting ved større utfall. Opptak som gjøres 

under driftsforstyrrelser må være raskt tilgjengelige for analyse, spesielt under anstrengte 

driftssituasjoner og driftsforstyrrelser.   

 

I første del av NVF er det beskrevet nærmere hvilke krav som er endret sammenlignet med FIKS 

2012. 

3.6.2 Forslag til retningslinjer fos § 14 

3.6.2.1 Første ledd  

Hvem skal søke: 
Fos § 14 første ledd benytter begrepet 'rapportere'. Systemansvarlig har, for å sikre effektiv 

saksbehandling, etablert egne søknadsskjema som konsesjonærene skal bruke for å rapportere til 

systemansvarlig om tiltak som omfattes av fos § 14. Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- 

og transmisjonsnett er omfattet av fos § 14 første ledd, dette omfatter alle anlegg i eller tilknyttet nett 

med spenning høyere enn 22 kV. Kravet til rapportering gjelder uavhengig av hvilken type konsesjon 

som gjelder. Dette vil si at også anlegg med spenning høyere enn 24 kV innenfor utvidet 

områdekonsesjon er omfattet av rapporteringsplikten.  

 

Bestemmelsen omfatter også: 

• Produksjonsanlegg som gjennom produksjonsradialer (uavhengig av spenningsnivå) direkte 

er knyttet opp mot anlegg i regional- eller transmisjonsnettet. Øvrige produksjonsanlegg som 

er tilknyttet distribusjonsnett omfattes av fos § 14 annet ledd. Se Figur 3.2  

• Kompenseringsanlegg uavhengig av spenningsnivå, men tilkoblet stasjoner i regional- eller 

transmisjonsnettet, der kompenseringsanlegget kan ha som funksjon eller mulighet til å 

kompensere i regional- eller transmisjonsnettet. 

 

Konsesjonær er selv ansvarlig for innrapportering iht. fos § 14. I tilfeller hvor andre konsesjonærer blir 

berørt av et tiltak vil vedtak sendes i kopi til berørt konsesjonær. 

 

I tilfeller hvor en konsesjonær søker på vegne av en annen konsesjonær, for eksempel i tilfeller hvor 

en konsesjonær har ansvar for å bygge å sette i drift anleggsdeler som skal overtas av en annen 

konsesjonær, kan det sendes inn en felles søknad for tiltaket. I slike tilfeller skal det klart fremgå 

hvorfor det sendes inn en felles søknad, hva som er avtalt mellom partene og hvilke anleggsdeler som 

skal eies og driftes av hvilken konsesjonær. Systemansvarlig vil i slike tilfeller sende vedtak til begge 

konsesjonærene, og det vil i vedtakene klart fremgå hvilke anleggsdeler som eies av hvilken 

konsesjonær.  
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Figur 3.2: Produksjonsanlegg som via produksjonsradialer er direkte tilknyttet anlegg i regional- eller 
transmisjonsnettet omfattes av fos § 14, 1. ledd. 

 
Hvilke endringer skal systemansvarlig informeres om: 
Retningslinjene for fos § 14 gir veiledning for fos § 14-prosessen ved endring av egne anlegg og ved 

bygging av nye anlegg. Det legges til grunn en informasjonsplikt for alle endringer som påvirker eller 

kan påvirke anleggets/kraftsystemets funksjonalitet, herunder elektrotekniske egenskaper. 

Systemansvarlig anser at konsesjonærer under visse betingelser kan skifte komponenter i anlegg uten 

at dette utløser krav om fos § 14 vedtak fra systemansvarlig. Dette forutsetter at både aktuell 

komponent og anleggets funksjonalitet samlet sett er uendret, og at dette tilfredsstiller de krav som 

fremgår av NVF.  

 

Systemansvarlig skal alltid informeres ved sanering av anlegg, men dette krever ikke egen søknad iht. 

fos § 14. Sanering av anlegg skal fremkomme ved innsendelse/oppdatering av anleggsdata i Fosweb, 

iht. retningslinjer for energilovforskriften § 6-1 sjette ledd (tidligere fos § 14a). 

 

For nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnettet 

beskriver vedlegget 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' detaljer rundt hvilke 

endringer systemansvarlig skal informeres om.  

 

Fos § 14 første ledd angir at konsesjonærs rapporteringsplikt gjelder når andre konsesjonærer blir 

berørt av tiltaket. Med berørte konsesjonærer menes andre konsesjonærer som blir påvirket av de 

endringene som tiltaket medfører. Dette vil ofte være, men behøver ikke være begrenset til, tilstøtende 

konsesjonærer i samme eller omkringliggende nett. Konsesjonærer som påvirkes midlertidig, mens 

tiltaket gjennomføres, er også å anse som berørte konsesjonærer. Systemansvarlig er alltid berørt 

konsesjonær ved tiltak i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnettet. 

 

Eksempler på endringer som kan berøre andre konsesjonærer kan være økt ladeytelse i isolert eller 

spolejordet nett, endringer i overføringsgrenser, endret lastflyt, tiltak som påvirker leveringskvaliteten 

eller forsyningssikkerhet i andre konsesjonærers nett, endring i frekvensreguleringsegenskaper eller 
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spenningsreguleringsegenskaper, endring i aktiv effekt, endring i reaktive reserver eller endringer som 

medfører behov for at andre konsesjonærer endrer sine vernsystemer, driftsplaner eller koblingsbilder.  

 

Hvilke funksjonskrav gjelder for ulike anlegg: 
Vedlegget NVF – Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet beskriver funksjonskravene for 

nettanlegg, forbruksanlegg, HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. Veilederen angir de funksjonskrav 

systemansvarlig legger til grunn ved fastsettelse av krav i vedtak i henhold til fos § 14. I tillegg gir NVF 

også veiledning om krav til vern iht. fos § 20, samt krav til feilskrivere og pendlingsregistratorer iht. fos 

§ 18.  

 

Veilederen skiller mellom faste krav og behovsprøvede krav. For flere av kravene angis også 

praktisering av funksjonskravet, der det beskrives nærmere hvordan kravet kan etterleves. 

Behovsprøvde krav er funksjonskrav som avklares med systemansvarlig, og defineres for det aktuelle 

anlegget ved hvert enkelt tilfelle. Årsaken til at noen krav kan behovsprøves er fordi systemansvarlig 

anser at det, for disse kravene, vil være samfunnsmessig rasjonelt å vurdere kravene fra situasjon til 

situasjon, og slik tilpasse kravene. Dette er utdypet nærmere i innledningen til veilederen. 

Konsesjonær skal gjennom rapporteringen iht. fos § 14 første ledd angi oppfyllelse av kravene i 

veilederen og kan her også angi ønske om behovsprøving av krav. Se vedlagte maler for rapportering 

iht. fos § 14 første ledd. 

 

3.6.2.2 Annet ledd  

Hvem skal søke: 
Områdekonsesjonær gjør en objektiv vurdering om tiltaket er av vesentlig betydning for driften og 

utnyttelsen av regional- og transmisjonsnettet. I tvilstilfelle avklares dette i dialog mellom overliggende 

nettselskap og systemansvarlig. Dersom det er av vesentlig betydning, sender områdekonsesjonær 

informasjon om tiltaket, og en konklusjon av deres vurdering av behovene for funksjonsegenskaper 

ved anleggene til systemansvarlig. Systemansvarlig tar stilling til informasjonen som blir gitt og 

vurderer behov for vedtak. Om det ikke er behov for å fatte vedtak om funksjonalitet gis en 

tilbakemelding til områdekonsesjonær med kopi til tiltakshaver. Dersom systemansvarlig mener det er 

behov for vedtak etterspør systemansvarlig en søknad fra tiltakshaver som da må fylle ut og sende 

søknaden. Vedtak blir sendt til tiltakshaver med kopi til områdekonsesjonær og eventuelt andre 

berørte konsesjonærer.  

 

Det er alltid områdekonsesjonær som skal vurdere om tiltaket er av vesentlig betydning når tiltaket 

tilknyttes distribusjonsnett og ikke mater direkte opp til et høyere spenningsnivå.  

  

Hvilke endringer skal systemansvarlig informeres om: 
Fos § 14 annet ledd angir at områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye 

eller endringer i eksisterende produksjonsanlegg i eget distribusjonsanlegg når disse planene kan ha 

vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- eller transmisjonsnettet. Detaljer vedrørende 

søknadspliktige tiltak iht. fos § 14 annet ledd framgår av 'Veileder for hvilke tiltak som er 

søknadspliktige iht. fos § 14', vedlagt disse retningslinjene.  

 

Hvilke funksjonskrav gjelder for ulike anlegg: 
Vedlegget NVF – Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet beskriver funksjonskravene for 

produksjonsanlegg. Veilederen angir de funksjonskrav systemansvarlig legger til grunn ved 

fastsettelse av krav i vedtak i henhold til fos § 14 annet ledd.  

 

3.6.2.3 Tredje ledd  

Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapportering iht. fos § 14 første og annet ledd.  
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Innhold, format og frister for innrapportering iht. fos § 14 første ledd: 
Innhold: 

Informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i eller tilknyttet regional- eller 

transmisjonsnett skal oversendes systemansvarlig i egne maler som finnes vedlagt retningslinjene. 

 

Malene er differensiert basert på type tiltak; nettanlegg, forbruksanlegg og HVDC-anlegg og 

produksjonsanlegg. I malene angis hvilken informasjon konsesjonær skal sende inn og hvilke krav 

eller hvilken dokumentasjon som skal bekreftes. 

 

I noen saker krever systemansvarlig dokumentasjon og analyser i forkant av idriftsettelse. Dette vil 

enten være spesifisert i søknadsmalen eller listes som vilkår til vedtaket. I de tilfeller hvor konsesjonær 

ønsker avklaringer om behovsprøvde krav angir NVF tydelig hvilken type dokumentasjon eller 

analyser som kreves. I tvilstilfelle avklares dette i forkant med systemansvarlig. 

 

I søknaden skal konsesjonær bekrefte om funksjonskravene i NVF er fulgt, samt angi eventuelt behov 

for avklaring om behovsprøvde funksjonskrav: 

• Bekreftelse på at funksjonskrav i veilederen følges skal angis i søknad (ja/nei i søknadsmalen). 

Dersom krav ikke følges skal det aktuelle kravet angis og årsaken til at kravet ikke oppfylles 

begrunnes.  

• Eventuelle behov for avklaringer om behovsprøvde funksjonskrav skal angis i søknaden (ja/nei i 

søknadsmalen), og gis en kort beskrivelse og begrunnelse. 

 

Format: 

Søknader iht. fos § 14 første ledd sendes til systemansvarlig som brev eller per epost til  

firmapost@statnett.no. Ved bruk av epost skal avsender vurdere om innholdet i søknaden må 

beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften. Ved spørsmål om innsendingsmetode bes 

konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig. 

 

Frister: 

Søknaden og informasjonen skal sendes i god tid før idriftsettelse, slik at konsesjonær skal ha 

anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette 

for at funksjonskrav, som fastsettes i vedtak, kan bli ivaretatt og etterleves samfunnsmessig rasjonelt, 

og for å unngå fordyrende kostnader med å overholde kravene som er stilt. Tvil og usikkerhet om 

funksjonskrav skal avklares med systemansvarlig gjennom søknadsprosessen, herunder også 

eventuelt behov for avklaring av behovsprøvede krav. 

 

I praksis betyr dette at søknad skal sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er 

bestilt (eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende 

inn søknad skal også tilpasses en behandlingstid fra 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og 

dokumentasjon er mottatt.   

 

Gjennom vedtaket vil systemansvarlig fastsette funksjonskravene for anlegget. I vedtaket vil det stilles 

vilkår om ytterligere dokumentasjon eller analyser for å bekrefte at funksjonskravene er overholdt. 

Dette kan være vilkår som skal innfris både før og etter idriftsettelse av anlegget. 

 

Innhold, format og frister for innrapportering iht. fos § 14 annet ledd: 
Innhold: 

Informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet distribusjonsnettet skal, når 

systemansvarlig etterspør søknad, oversendes systemansvarlig i egen mal for produksjonsanlegg som 

finnes vedlagt retningslinjene. I malen angis hvilken informasjon konsesjonær skal sende inn og hvilke 

krav eller hvilken dokumentasjon som skal bekreftes. 
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I noen saker krever systemansvarlig dokumentasjon og analyser i forkant av idriftsettelse. Dette vil 

være spesifisert i søknadsmalen. I de tilfeller hvor konsesjonær ønsker avklaringer om behovsprøvde 

krav angir NVF tydelig hvilken type dokumentasjon eller analyser som kreves. I tvilstilfelle avklares 

dette i forkant med systemansvarlig. 

 

I søknaden skal konsesjonær bekrefte om funksjonskravene er fulgt samt angi eventuelt behov for 

avklaring om behovsprøvde funksjonskrav: 

- Bekreftelse på at funksjonskrav i veilederen følges skal angis i søknad (ja/nei i 

søknadsmalen). Dersom krav ikke følges skal det aktuelle kravet angis og årsaken til at kravet 

ikke oppfylles begrunnes.  

- Eventuelle behov for avklaringer om behovsprøvde funksjonskrav skal angis i søknaden 

(ja/nei i søknadsmalen), og gis en kort beskrivelse og begrunnelse. 

 

Områdekonsesjonær, som informerer systemansvarlig om tiltak de anser som vesentlig, skal sende 

inn sin vurdering av tiltakets betydning for overliggende nett og behov for funksjonsegenskaper. 

Dersom vesentlige funksjonsegenskaper er ivaretatt gjennom egen avtale (f.eks. tilknytningsavtale) 

skal denne oversendes systemansvarlig. 

 

Format: 

Søknader og informasjon iht. fos § 14 annet ledd sendes til systemansvarlig som brev eller per epost 

til firmapost@statnett.no. Ved bruk av epost skal avsender vurdere om innholdet i søknaden må 

beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften. Ved spørsmål om innsendingsmetode bes 

konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig. 

 

Frister: 

Områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om tiltak så snart de har tilstrekkelig informasjon 

til å vurdere om det er av vesentlig betydning for regional- og transmisjonsnettet.  

 

Søknaden og informasjonen, som systemansvarlig etterspør hos konsesjonær, skal sendes kort tid 

etter forespørsel og i god tid før idriftsettelse, slik at konsesjonær kan ta inn de funksjonskrav som 

stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette er for å unngå fordyrende kostnader med å 

overholde kravene som er stilt på et senere tidspunkt. Tvil og usikkerhet om funksjonskrav skal 

avklares med systemansvarlig før og gjennom selve søknadsprosessen, herunder også eventuelt 

behov for avklaring av behovsprøvede krav. 

 

I praksis betyr dette at søknad skal sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er 

bestilt (eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende 

inn søknad skal også tilpasses en behandlingstid fra 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og 

dokumentasjon er mottatt.   

 

Gjennom eventuelt vedtak vil systemansvarlig fastsette funksjonskravene for anlegget. I vedtaket vil 

det stilles vilkår om ytterligere dokumentasjon eller analyser for å bekrefte at funksjonskravene er 

overholdt. Dette kan være vilkår som skal innfris enten før eller etter idriftsettelse av anlegget. 

 

3.6.2.4 Fjerde ledd  

Systemansvarlig har etablert en manuell rapporterings- og saksbehandlingsrutine jf. beskrivelser i 

retningslinjer for fos § 14 tredje ledd. Systemansvarlig vurderer løpende tilpasninger av denne for å 

effektivisere innrapporterings- og saksbehandlingsprosessene. 

 

3.6.2.5 Femte ledd  

Systemansvarlig rapporterer skriftlig til Reguleringsmyndigheten for energi dersom konsesjonær ikke 

oppfyller sin plikt iht. fos § 14 første ledd første punktum og annet ledd første punktum. 
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Ved for sent innkomne søknader: 
Når systemansvarlig mottar søknad for sent for at systemansvarlig kan fatte vedtak før idriftsettelse av 

anlegget rapporteres bruddet til Reguleringsmyndigheten for energi. I vedtaket som fattes vil 

systemansvarlig beskrive bruddet og konsekvensene av bruddet. Vedtaket sendes i kopi til 

Reguleringsmyndigheten for energi.  

 

Anlegg som er satt i drift uten vedtak: 
Dersom systemansvarlig oppdager at anlegg er satt i drift uten at det foreligger vedtak, og 

konsesjonær ikke har søkt om tiltaket, tar systemansvarlig kontakt med konsesjonær for å få inn 

søknad. Vedtaket som fattes vil inneholde en konsekvensvurdering av at tiltaket er satt i drift uten 

vedtak fra systemansvarlig. Vedtaket sendes i kopi til Reguleringsmyndigheten for energi. 

 

I forbindelse med innrapportering av anleggsdata iht. energilovforskriften § 6-1 (tidligere fos § 14a) ble 

det oppdaget mange tilfeller av idriftsatte anlegg som manglet vedtak iht. fos § 14. Anlegg satt i drift 

før 01.01.2013 vil ikke følges opp av systemansvarlig med krav om å søke vedtak iht. fos § 14.   

 

Konsekvensvurdering ved brudd på fos § 14: 
Systemansvarlig legger følgende forhold til grunn når konsekvenser av brudd på regelverket vurderes 

og rapporteres til Reguleringsmyndigheten for energi: 

• Ville det blitt stilt funksjonskrav utover det anleggene ble installert med, dersom søknaden ble 

sendt til dere før idriftsettelse? 

• Hvilke konsekvenser hadde det at anleggene ble satt i drift uten at dette ble meldt til 

systemansvarlig? 

 

 

3.7 § 15 Spenningsregulering og reaktiv effekt 

Forskriftstekst: 

Systemansvarlig kan fastsette spenningsgrenser og grenser for utveksling av reaktiv effekt i 

regional- og transmisjonsnettet. 

 

Produksjonsenheter tilknyttet regional- og transmisjonsnettet skal bidra med produksjon av 

reaktiv effekt innenfor enhetenes tekniske begrensninger. 

 

Systemansvarlig kan vedta hvordan den reaktive reguleringen skal benyttes i 

produksjonsenheter tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet. 

 

Systemansvarlig skal betale konsesjonærene for pålagt produksjon av reaktiv effekt ut over de 

grenser som er fastsatt av systemansvarlig. Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle 

markedspriser og et normalnivå på de ekstra påførte fysiske tap som produsenten blir påført. 

 

Konsesjonær skal overholde grenser fastlagt etter første ledd. Konsesjonær skal varsle 

systemansvarlig om driftssituasjoner hvor fastlagt grense ikke kan overholdes. Systemansvarlig 

samordner i slike situasjoner nødvendige tiltak. Systemansvarlig kan kreve at kostnadene ved 

tiltakene betales av ansvarlig konsesjonær etter dette ledd. 

3.7.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.7.1.1 Første ledd  

Systemansvarlig ønsker å tydeliggjøre praksisen knyttet til fos § 15, da det har vært ulike oppfatninger 

i bransjen om roller og ansvar knyttet til spenningsregulering. Systemansvarlig har tatt en 

gjennomgang av forarbeider til fos og sett nærmere på dagens praksis for å forsøke å tydeliggjøre 
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systemansvarliges hjemmelsgrunnlag for spenningsregulering. Gjennomgangen har synliggjort at det 

iht. intensjonene i fos er anleggseiers ansvar å håndtere spenningen i sitt nett, og at anleggseier skal 

gjøre dette ved bruk av egne ressurser eller ved å kjøpe nødvendige ressurser. 

 

Systemansvarliges rolle vil være knyttet til tilfeller hvor det er behov for å koordinere mellom aktører 

dersom disse ikke kommer til enighet, samt i situasjoner hvor det er nødvendig for driften av systemet 

at det settes særskilte spenningsgrenser eller grenser for utveksling av reaktiv effekt.  

 

Konsesjonær er selv ansvarlig for spenningsnivå og regulering i egne stasjoner og eget nett, jf. krav til 

spenningsnivå gitt av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt å sørge for egen reaktiv 

balanse. DSB gir i sin veiledning til FEF (Forskrift om elektriske forsyningsanlegg)3 høyeste 

systemspenning for utstyr for alle nominelle spenninger. Fol (Forskrift om leveringskvalitet i 

kraftsystemet) gir i § 3-4 grenseverdier for kortvarige over- og underspenninger.  

Systemansvarlig skal drifte nettet så rasjonelt som mulig. Det vil si å legge til rette for så stor 

overføring som mulig både markedsmessig og fysisk. Når overføringen går opp, går spenningen på 

ledningen ned, og motsatt, når overføringen går ned vil spenningen øke. Ved et gitt punkt vil 

spenningen være så lav at det er fare for spenningskollaps og medfølgende brudd på overføring. I 

motsatt tilfelle ved lav overføring, vil spenningen kunne bli så høy at det er fare for havari på 

komponenter, og medfølgende fare for liv og helse og brudd på overføring. For å avhjelpe dette er det 

installert komponenter som løfter, senker eller både løfter og senker spenningen. Dette er 

komponenter som er spredt rundt i systemet for å avhjelpe situasjoner som oppstår lokalt, da 

spenningsforhold er lokale. Øvre grense for spenning er i hovedsak er regulert av DSB. 

Systemansvarlig vil fastsette spenningsgrenser som vil være i tråd med disse.  

 

Det er lite rasjonelt å frakte MVAr over lengre avstander, og spenningsregulering bør skje så nært som 

praktisk mulig til det sted hvor det er utfordrende med enten høy eller lav spenning. Dette er et 

prinsipp som gjelder mellom de forskjellige nettene også. Det er ønskelig at spenningsutfordringer i 

distribusjons-, regional- og transmisjonsnett håndteres i respektive nett, og at utveksling av reaktiv 

effekt mellom de forskjellige nettene, ved intakt nett, er tilnærmet lik null.  

 

3.7.1.2 Annet ledd  

En produksjonsenhets tekniske begrensninger vil sette rammer for enhetens bidrag. Funksjonskrav til 

nye produksjonsanlegg stilles gjennom fos § 14, for å sikre at anlegg har tekniske evner til å bidra til 

systemet. Det stilles også krav gjennom fos § 14 ved endringer i eksisterende produksjonsanlegg. 

Kravene som stilles er beskrevet i vedlegg til retningslinjer for fos § 14 (Nasjonal Veileder for 

Funksjonskrav i kraftsystemet).  

 

3.7.1.3 Tredje ledd  

Spenningsregulering på generatorer skal virke fritt og uten unødig begrensning slik at hele kapasiteten 

definert av generatorenes kapabilitetsdiagram kan utnyttes. Gjennom fos § 14 kan det settes krav til 

funksjonaliteten til spenningsreguleringen knyttet til nye anlegg eller ved endringer i eksisterende 

anlegg. Funksjonalitet fastsatt gjennom vedtak iht. fos § 14 dekker ikke valg av innstillinger for 

spenningsregulering i operativ drift. 

 

Fos § 15 tredje ledd kan benyttes for å justere settpunkt samt vedta valg av reguleringsløsning 

(reguleringsmodus) for produksjonsenheter. 

 

                                                      
3 https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-
om-elektriske-forsyningsanlegg/#hoyspenningsinstallasjoner 
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3.7.1.4 Fjerde ledd  

Iht. fos § 27 skal betaling etter § 15 fjerde og siste ledd fastsettes ved vedtak av systemansvarlig. 

Systemansvarlig regner derfor reaktiv effekt som en systemtjeneste som er gjenstand for betaling, og 

hvor systemansvarlig skal fatte vedtak om betalingens størrelse. 

 

Systemansvarlig opererer med faste satser for betaling for reaktiv effekt, for aktører som har mottatt 

vedtak om leveranse av systemtjenester og reaktiv effekt, hvilket omfatter alle aggregat ≥ 10MVA. Ved 

systematisk høy utveksling kan det i tillegg godtgjøres for leveranser ut over fastsatte grenser etter en 

variabel betalingsmodell, der betalingen fastsettes med utgangspunkt i faste satser og målt reaktiv 

leveranse. Systemansvarliges bruk av faste satser skyldes at det er krevende å finne eksakte 

kostnadstall som er verifiserbare, og som kunne utgjort underlag for individuelle satser for hvert enkelt 

aggregat i kraftsystemet. Videre har systemansvarlig lagt vekt på at ordningen skal være enkel å 

administrere.  

 

I NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) sin oppsummering av høring og endelig forskriftstekst i 

2009 ble det slått fast at systemansvarlig må være i dialog med konsesjonærene i forkant av et 

vedtak. Vedtakene skal varsles og konsesjonærene skal gis rett til å uttale seg og ha mulighet til å 

fremme sine synspunkter før vedtak treffes. Videre har systemansvarlig etablert forum for 

systemtjenester som et fast forum for dialog om utvikling av systemtjenester. Forumet arrangeres på 

høsten, og systemansvarlig etterstreber å sende ut varsel om vedtak om betaling for systemtjenester i 

rimelig tid før forumet. Endelig vedtak fattes på bakgrunn av innkomne innspill fra konsesjonærene. 

 

3.7.1.5 Femte ledd  

Dersom systemansvarlig må starte/regulere et produksjonsanlegg for å gi spenningsstøtte i et område 

fordi konsesjonær ikke klarer å oppfylle de grenser som er fastsatt av systemansvarlig etter § 15 første 

ledd, kan systemansvarlig kreve at konsesjonæren skal betale systemreguleringskostnadene 

forbundet med denne spenningsstøtten. 

 

3.7.1.6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

I retningslinjene har systemansvarlig søkt å tydeliggjøre praksis knyttet til spenningsregulering, 

spesielt ansvarsdeling mellom systemansvarlig og netteier. Det er systemansvarliges oppfatning, 

basert på forskriftens forarbeider, at overholdelse av spenningsgrenser er konsesjonærenes eget 

ansvar. Gjennom § 15 har systemansvarlig hjemmel til å gripe inn via kan-bestemmelser. 

Systemansvarlig har gjennom retningslinjene søkt å presisere dette, og gjøre ansvarsdelingen 

tydeligere enn det som fremkommer av dagens praktiseringstekst. 

 

Gjennom fos § 15 femte ledd har systemansvarlig mulighet til å kreve tilbakebetaling av kostnader 

dersom systemansvarlig har måttet benytte systemansvarsvirkemidler for å avhjelpe situasjoner i en 

konsesjonærs nett. Dette er knyttet til overholdelser av grenser satt gjennom fos § 15 første ledd. Per i 

dag har ikke systemansvarlig benyttet seg aktivt av dette. Forslaget til retningslinjer innebærer at 

systemansvarlig vil følge dette nærmere opp fremover. 

3.7.2 Forslag til retningslinjer fos § 15 

3.7.2.1 Første ledd  

Konsesjonær er selv ansvarlig for spenningsnivå og regulering i egne stasjoner og eget nett, samt å 

sørge for egen reaktiv balanse.  

 

Netteier plikter til å overholde grenser for spenning og utveksling av reaktiv effekt i henhold til fastsatte 

grenser av systemansvarlig. Dette kan netteier gjøre ved enten å investere i egne reaktive ressurser 

eller kjøpe nødvendige reaktive reguleringsressurser for å overholde fastsatte grenser for spenning i 

nettet.  
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Siden ulike konsesjonærer er tilknyttet samme nett eller har grenseflater mot hverandre vil 

spenningsregulering (justering av bidrag av reaktiv effekt) hos ulike konsesjonærer påvirke hverandre.   

 

Systemansvarlig kan gripe inn dersom konsesjonær ikke klarer å overholde spenningsnivå i eget nett 

med egne ressurser, samt ved uenigheter mellom netteiere, ved uenighet mellom netteiere og 

produsenter eller dersom det oppstår ugunstige situasjoner i nettet. Systemansvarlig kan da 

koordinere tiltak og benytte virkemidler for å avhjelpe situasjonen.   

 

Systemansvarlig vil legge til grunn den øvre grensen for systemspenning når det fastsettes 

spenningsgrenser og grenser for utveksling av reaktiv effekt. Laveste spenningsgrense vil være 

avhengig av flere faktorer, men systemansvarlig vil tilstrebe N-1 prinsipp for fastsetting av nedre 

spenningsgrense. Dette vil si at systemet skal tåle et enkeltutfall av en hvilken som helst komponent 

uten at det gir spenningskollaps og medfølgende utfall. 

 

Systemansvarlig vil ved spenningsregulering vurdere: 

• Hvilke øvrige reaktive komponenter som er tilgjengelige 

• Størrelse og plassering av slike komponenter 

• Hvilke tiltak som gir best effekt 

 

Systemansvarlig vil ved sin utøvelse av spenningsregulering forsøke å oppnå stabile spenninger i 

nettet og å redusere den reaktive effektflyten gjennom nettet. 

 

Ved planlagte driftsstanser i henhold til fos § 17 kan systemansvarlig fatte vedtak om at generatorer 

skal være tilgjengelig for leveranse av reaktiv effekt i spesifisert kvantum i perioden for aktuell 

driftsstans. Vedtaket vil normalt inneholde øvre og nedre akseptable spenningsgrense for et 

tilknytningspunkt i perioden med driftsstans.  

 

3.7.2.2 Annet ledd  

De tekniske begrensningene er gitt av funksjonskravene som lå til rette for fos § 14-vedtaket som er 

fattet for anlegget. Dersom anlegget ikke har vedtak iht. fos § 14 legger systemansvarlig til grunn at 

produksjonsanlegget kan operere innenfor tekniske begrensninger, definert av driftsdiagrammet. For 

synkrone produksjonsanlegg begrenses driftsdiagrammet av maksimal aktiv effekt, minimum aktiv 

effekt, maksimal magnetiseringsstrøm og stabilitetsgrenser (det tillates at 

undermagnetiseringsbegrenser innstilles med noe margin mot stabilitetsgrenser og 

undermagnetiseringsvern). For kraftparker (vind-/solparker/annet) begrenses driftsdiagrammet av 

kraftparkmodulenes (vindturbinene/solcellearrangementene/annet) reaktive ytelser ved varierende 

aktiv effekt og eventuelle effektbegrensninger i hovedtransformatoren. 

 

Systemansvarlig viser til vedlegg til retningslinjer for fos § 14 (Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i 

kraftsystemet) for tekniske funksjonskrav til produksjonsenheter. 

 

3.7.2.3 Tredje ledd 

Systemansvarlig kan fastsette hvordan spenningsreguleringen i produksjonsenheter tilknyttet regional- 

og transmisjonsnettet skal være. 

 

Systemansvarlig kan fastsette spenningssettpunkt og hvordan spenningsregulatorer skal være innstilt 

slik at generatorer bidrar til å oppnå ønsket spenning i tilknytningspunkt og at generatorer responderer 

riktig ved spenningsendringer i generatorers tilknytningspunkt. 

 

Normalt skal alle spenningsregulatorer være i modus spenningsregulering, med mindre noe annet er 

avklart med eller fastsatt av systemansvarlig. Endring av modus kan vurderes i de tilfeller hvor 
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driftsstanser eller andre forhold tilsier at valg av andre modus vil bidra til bedre forsyningskvalitet og 

forsyningssikkerhet. Forslag til endring av modus kan komme fra netteiere og produsenter 

(konsesjonærer), men det er systemansvarlig som vedtar løsningen. 

 

3.7.2.4 Fjerde ledd  

Systemansvarlig skal betale konsesjonærene for pålagt produksjon av reaktiv effekt ut over de grenser 

som er fastsatt av systemansvarlig. Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle 

markedspriser og et normalnivå på de ekstra påførte fysiske tap som produsenten blir påført.  

 

Systemansvarlig fatter årlig vedtak om betaling for systemtjenester iht. fos § 27, hvor systemansvarlig 

gir nærmere informasjon om betaling for leveranse av reaktiv effekt.  

 

Alle konsesjonærer med aggregater ≥10 MVA tilknyttet regional- og transmisjonsnettet, og som bidrar 

med reaktiv effekt, godtgjøres etter en fast betalingsmodell. Fast betalingsmodell er en forenklet 

modell hvor godtgjørelsen baseres på installert ytelse. Betaling (B) ved fast betalingsmodell beregnes 

ut fra installert ytelse (Y) og vedtatt sats (S). Beregningen blir som følger:  

B = Y (MVA) x S (kr/MVA) 

 

Systemansvarlig fastsetter satsen for betaling basert på aktørenes innspill om kostnader forbundet 

med leveranse av reaktiv effekt, gitt at de oppfyller tekniske krav om leveranse av reaktiv effekt. 

 

Ved systematisk høy utveksling av reaktiv effekt kan det i tillegg godtgjøres for leveranser ut over 

fastsatte grenser etter en variabel betalingsmodell. Bruk av denne modellen forutsetter: 

• At det i forkant er fattet vedtak av systemansvarlig om høy systematisk leveranse. 

• At det foreligger målinger som kan benyttes i beregningen og oversendes som underlag. 

 

3.7.2.5 Femte ledd  

Spenningsreguleringen skal følges opp aktivt av konsesjonær slik at spenningen ligger innenfor 

fastsatt nivå. Konsesjonærer er ansvarlig for reaktiv kompensering i eget anlegg.  

 

Konsesjonær skal varsle systemansvarlig dersom grenser satt av systemansvarlig gjennom vedtak 

etter fos § 15 første ledd ikke kan overholdes med egne tiltak.  

 

I slike situasjoner kan systemansvarlig benytte sine hjemler gitt av fos § 15 tredje ledd. 

Systemansvarlig kan også benytte andre virkemidler for å avhjelpe, eksempelvis endring av 

koblingsbilde (fos § 16 første og annet ledd) eller ved å avbryte pågående driftsstanser (fos § 17 

fjerde ledd).  

 

For situasjoner hvor systemansvarlig benytter virkemidler for å avhjelpe konsesjonær med å overholde 

grenser, kan systemansvarlig kreve betaling fra konsesjonær for dette. Eksempelvis 

systemreguleringskostnadene forbundet med denne spenningsstøtten eller kostnader knyttet til 

omprioritering av driftsstanser.  

 

 

3.8 § 16 Koblingsbilde 

Forskriftstekst: 

Systemansvarlig kan vedta de til enhver tid driftsbetingede bryterstillinger i regional- og 

transmisjonsnettet (koblingsbilde). Som grunnlag for slike vedtak skal systemansvarlig så langt det er 

hensiktsmessig benytte forhåndsdefinerte koblingsbilder. 
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Konsesjonær skal melde planlagte koblinger som kan påvirke driften av regional- og 

transmisjonsnettet til systemansvarlig når andre konsesjonærer blir berørt av koblingen. 

Systemansvarlig skal vedta om kobling kan foretas. Konsesjonær kan ikke effektuere slike koblinger 

uten etter vedtak av systemansvarlig. Ved endring av koblingsbilde etter vedtak av systemansvarlig, 

skal systemansvarlig informere konsesjonærer som berøres av endringen. 

3.8.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.8.1.1 Første ledd  

Ved intakt nett blir det benyttet koblingsbilder som erfaringsmessig best ivaretar en rasjonell drift av 

kraftsystemet. Systemansvarlig vil normalt benytte koblingsbilder som gjennom lang tids bruk er kjent 

for konsesjonærene (forhåndsdefinerte koblingsbilder). De koblingsbilder som normalt benyttes skal i 

henhold til NVEs veileder til forskrift om energiutredninger beskrives i kraftsystemutredninger for 

regional- og transmisjonsnettet. De faste koblingsbildene vil endres når driftsforholdene i nettet endrer 

seg som følge av endringer i produksjons- og lastforhold, og som følge av planlagte og ikke-planlagte 

driftsstanser. 

 

Dersom det oppstår endringer i driftssituasjonen vil systemansvarlig fastsette nye koblingsbilder for å 

ivareta sikker og hensiktsmessig drift av kraftsystemet. Valg av koblingsbilder har betydning for 

forsyningssikkerheten i ulike tilknytningspunkter. Når systemansvarlig velger å vedta de 

driftsbetingede bryterstillinger skal det velges koblingsbilder som samlet gir en samfunnsmessig 

rasjonell utnyttelse av kraftsystemet. Det er flere hensyn som må ivaretas i denne forbindelse. Dette 

omfatter blant annet KILE-risiko, sannsynlighet for vanntap, spesialreguleringsbehov og mulighet for å 

redusere konsekvenser av feil. 

 

Endringer i koblingsbilde vil påvirke nettkonsesjonærens KILE-eksponering. Spesielt i perioder med 

liten risiko for feil og høyt overføringsbehov vil det kunne være rasjonelt å legge opp til radielle drifter 

for å sikre høy overføringskapasitet og redusert spesialreguleringsbehov. I perioder med høy flyt vil 

det også kunne være aktuelt å fastsette koblinger som reduserer konsekvensen av feil ved at kun 

deler av det samlede forbruket blir berørt. 

 

Det er nettkonsesjonærenes ansvar å ivareta sikker drift av sine anlegg. Konsesjonær må informere 

systemansvarlig umiddelbart dersom systemansvarliges vedtak om koblingsbilder innebærer at 

forbruk må frakobles eller at tilstrekkelig systemjording ikke kan oppnås.  

 

Under feilsøking vil endringer i koblingsbilde kunne skje raskt for å detektere og isolere feilstedet. 

Konsesjonærer gjennomfører feilsøking i eget nett i samarbeid med systemansvarlig ved 

driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer. Ved feilsøking etter driftsforstyrrelser, som kun 

berører en konsesjonær, bistår systemansvarlig ved behov. Det vises til § 12 annet ledd. Etter at feil er 

isolert vil det bli etablert et koblingsbilde som sikrer en effektiv feilretting og gjenoppretting av normal 

drift.  

 

Ved gjennomføring av driftsstanser iht. fos § 17 vil det ofte kunne oppstå endringer i driftssituasjonen 

som også medfører etablering av nye koblingsbilder. Koblinger som gjennomføres som en direkte 

følge av vedtak etter § 17 vil ha som formål å redusere konsekvensen av endringer i kraftsystemet 

som følge av planlagt driftsstans. 

 

Systemansvarlig gjennomfører nå en oppdatert studie for kartlegging og vurdering av flaskehalser i 

regionalnettet. I løpet av 2019-2020 søker systemansvarlig å avklare om de koblingsbilder som 

normalt brukes kan gi overskridelser av komponentenes maksimale overføringsgrenser. Dersom det 

avdekkes mulige overskridelser av snitt ved intakt nett vil systemansvarlig fatte vedtak om endring av 

koblingsbilder. Dersom konsesjonær ønsker å opprettholde koblingsbilder som kan medføre 

overskridelser av maksimale overføringsgrenser, kan det inngås avtaler om dette med 



Versjon: Høring 19-1   
19/01229 

 
 

54 

Åpen informasjon / Public information 

systemansvarlig iht. § 7. Basert på kartleggingen vil det i samarbeid med regionale netteiere bli 

etablert forhåndsdefinerte koblingsbilder som kan benyttes ved ulike driftssituasjoner både ved intakt 

nett og i forbindelse med utkoblinger med stor potensiell konsekvens for øvrige aktører. 

 

3.8.1.2 Annet ledd  

Konsesjonærer skal iht. fos § 16 annet ledd melde planlagte koblinger til systemansvarlig dersom 

koblingen kan påvirke driften av regional- og transmisjonsnettet og andre konsesjonærer blir berørt av 

koblingen. Dette gjelder også koblinger knyttet til godkjente driftsstanser iht. fos § 17, selv om en 

driftsstans iht. § 17 er vedtatt på et tidligere tidspunkt. 

 

Systemansvarlig benytter kriterier som listet opp i retningslinjene som beslutningsunderlag for vedtak 

om koblinger iht. fos § 16 annet ledd.  

 

Systemansvarlig skal vedta om koblingen kan gjennomføres. Dette vil normalt skje muntlig. 

 

Som grense for hvor store endringer som utløser behov for å varsle systemansvarlig om en kobling 

har systemansvarlig foreslått å videreføre 25 MW. Dette er en kjent og innarbeidet grense for varsling, 

som allerede er praksis hos konsesjonærene. 

 

Alle øvrige koblinger i regional- og transmisjonsnett skal systemansvarlig varsles om, dette innebærer: 

• Enhver kobling som foretas i spolejordet nett vil i praksis påvirke alle som er tilkoblet det 

aktuelle nettet. Systemansvarlig skal i så måte alltid varsles, og vedta koblingen, før slike 

koblinger kan foretas. 

• Før kobling av linjer og kabler i regional- og transmisjonsnettet iverksettes, når disse inngår i 

nett med ringdrift.  

• Ved kobling av transformatorer i regional- eller transmisjonsnett. 

• Ved kobling av linjer og kabler i regional- og transmisjonsnett som berører andre 

konsesjonærer. 

• Ved kobling av øvrige komponenter i et område dersom utvekslingen mellom konsesjonærer 

endres mer enn 25 MW.  

 

Anleggseier er selv ansvarlig for at det er tilstrekkelig spoleytelse i eget nett, dette gjelder også ved 

driftsstanser og koblingsbilder som berører flere konsesjonærer. Systemansvarlig ser en stor 

utfordring i det å fastsette koblingsbilder som sikrer tilstrekkelig spoleytelse i alle tilfeller. Spesielt i 

forbindelse med planlagte og uforutsette driftsstanser i regionalnettet. Når spolytelsen ikke er 

tilstrekkelig dimensjonert og rasjonelt fordelt på ulike tilknytningspunkter, vil det kunne oppstå 

mindre områder som mangler eller ikke har riktig spoleytelse. Ved en eventuell driftsforstyrrelse 

under slike betingelser, kan det oppstå situasjoner som gjør at man må legge områder 

spenningsløse for å ivareta krav som er regulert i FEF og fol. Dersom det er nødvendig å fatte 

vedtak om koblingsbilder som normalt ikke benyttes og hvor krav til spoleytelse ikke er oppfylt, må 

konsesjonær informere systemansvarlig umiddelbart dersom systemansvarliges vedtak om 

koblingsbilder innebærer at forbruk må frakobles eller at tilstrekkelig systemjording ikke kan oppnås.  

 

Det er anleggskonsesjonærenes ansvar å bygge nettet slik at det er tilstrekkelig spoleytelse for 

aktuelle og påregnelige koblingsbilder. 

 

3.8.1.3 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Systemansvarlig har i retningslinjene forsøkt å tydeliggjøre praksisen knyttet til koblingsbilder, samt 

hva systemansvarlig legger til grunn for sine beslutninger. I retningslinjene har systemansvarlig forsøkt 

å tydeliggjøre hvilke endringer konsesjonær skal varsle systemansvarlig om, samt når systemansvarlig 

skal varsle konsesjonærene. Det anses ikke at praksisen er endret ift. dagens praksis. 
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3.8.2 Forslag til retningslinjer fos § 16 

3.8.2.1 Første ledd 

Systemansvarlig vil normalt benytte koblingsbilder som gjennom lang tids bruk er kjent for 

konsesjonærene (forhåndsdefinerte koblingsbilder). Koblingsbildene ved intakt nett vil variere noe 

avhengig av tid på året og den aktuelle produksjonsfordelingen. Nye overføringer og tilknytning av nytt 

forbruk og ny produksjon vil imidlertid kunne medføre overføringsbehov som ikke er erfart tidligere. I 

slike tilfeller vil systemansvarlig kunne etablere nye koblingsbilder i samarbeid med berørte 

konsesjonærer. Koblingsbilder som normalt benyttes skal i henhold til NVEs veiledningsmateriell for 

kraftsystemutredninger beskrives i kraftsystemutredninger for regional- og transmisjonsnettet. 

    

Ved planlagte driftsstanser og feil vil det bli fattet vedtak om bryterstillinger som avviker fra 

koblingsbilder som benyttes ved intakt nett. Ved planlagte driftsstanser vil det bli vedtatt bryterstillinger 

som frakobler anleggsdel med driftsstans, samtidig vil det kunne bli fattet vedtak om nye delingspunkt 

som sikrer en rasjonell effektflyt og tilfredsstillende forsyningssikkerhet under den vedtatte 

driftsstansen. Ofte vil det være mange driftsstanser som pågår samtidig. Konsesjonærer som er berørt 

av planlagte driftsstanser (ref. fos § 17) skal normalt være informert om disse. Det vil imidlertid i denne 

sammenheng kunne bli etablert delingspunkter som ikke er kjent for konsesjonærene på forhånd. 

 

Fastsettelse av koblingsbilde kan innebære vedtak om bryterstillinger som gir oppdeling i radialdrifter, 

deling av samleskinner eller koblinger slik at definerte lednings- eller transformatorutfall automatisk 

også frakobler produksjon eller forbruk.  

 

Vedtak om endret bryterstilling er et systemkritisk vedtak som normalt vil bli fattet muntlig overfor 

berørt konsesjonær.  

 

Systemansvarlig vil legge vekt på følgende forhold når det fastsettes nye koblingsbilder 

(driftskoblinger): 

• Vedtatte driftsstanser. 

•  tilfredsstillende forsyningssikkerhet skal opprettholdes 

• Tilgjengelighet og mengde for aktuelle reguleringsressurser 

• KILE-eksponering for anleggskonsesjonærer 

• Sannsynlighet for feilhendelser, herunder vurdering av værvarsel 

• overføringskapasiteten i overføringsnettet og tilhørende snittbegrensninger skal overholdes. 

• Overføringstap 

• Fare for tapt kraftproduksjon 

 

Systemansvarlig skal opptre samfunnsmessig rasjonelt og veie ulike hensyn opp mot hverandre. I 

denne sammenheng vil sannsynlighet for feil være en viktig faktor. Når det meldes dårlig vær vil 

systemansvarlig vedta koblingsbilder som reduserer sannsynligheten for utfall. Når det er stabile og 

gode værforhold og sannsynligheten for feil er lav, vil systemansvarlig velge koblingsbilder som i 

større grad hensyntar høy overføringskapasitet.  

 

Systemregulering er det mest brukte virkemiddelet systemansvarlig har for å avhjelpe flaskehalser 

som ikke håndteres ved kapasitetsfastsettelsen mellom budområder. Når det er samfunnsmessig 

rasjonelt vil systemansvarlig kunne fatte vedtak om et koblingsbilde som innebærer radielle (N-0) 

drifter. Dette kan være tilfellet dersom reguleringsressurser ikke er tilgjengelig eller om tilgangen er 

svært begrenset. Med stor knapphet på reguleringsressurser og lav risiko for   utfall av forbruk vil det 

kunne være samfunnsmessig rasjonelt å etablere koblingsbilder som gir N-0 drift. Dersom 

nettkonsesjonær ikke ønsker N-0 drift, men et koblingsbilde som kan gi overlast på konsesjonærens 

egne enkeltkomponenter etter utfall, vil systemansvarlig kunne fastsette slikt koblingsbilde forutsatt at 

det er inngått avtale i henhold til fos § 7 annet ledd.  
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I enkelte tilfeller benyttes driftsbetingende bryterstillinger som omtales som "gaffelkobling". En 

"gaffelkobling" kan benyttes i stasjoner med doble samleskinner og innebærer at et avgrenset område 

med tilhørende forbruk og/eller produksjon vil bli frakoblet det øvrige nettet dersom det oppstår en feil i 

kraftsystemet. En "gaffelkobling" etableres for å redusere konsekvensen av en feilhendelse og 

benyttes i tilfeller hvor det ikke er rasjonelt å etablere systemvern eller systemregulering. 

 

Systemansvarlig vil normalt ha en tett dialog med berørte nettkonsesjonærer før endringer i 

koblingsbildet vedtas. Det vil imidlertid kunne oppstå uforutsette endringer i lastflyt som følge av feil 

eller uforutsette endringer i last og produksjonsforhold som innebærer behov for umiddelbar endring i 

koblingsbildet. I slike tilfeller vil det være begrenset med tid til dialog med berørte konsesjonærer. 

Dersom en hendelse innebærer kortvarig overlast på komponenter må tiltak i form av endret 

bryterstilling normalt iverksettes innen 15 minutter (30 minutter ved overlast på transformatorer). 

Vedtak etter § 16 er iht. til § 28 definert som systemkritiske dersom det er mindre enn tre måneder fra 

tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til vedtaket må iverksettes. Slike vedtak vil 

normalt bli fattet muntlig på telefon fra systemansvarliges driftssentraler og vil kunne være svært 

tidskritiske med hensyn til forsyningssikkerhet i kraftsystemet.  

 

Konsesjonærer som ønsker endringer i koblingsbildet kan ta dette opp med systemansvarlig for 

vurdering. Endringer i koblingsbilder kan ikke gjennomføres uten etter vedtak fra systemansvarlig, ref. 

§ 16 annet ledd. 

 

3.8.2.2 Annet ledd  

Konsesjonærer skal iht. fos § 16 annet ledd melde planlagte koblinger til systemansvarlig dersom 

koblingen kan påvirke driften av regional- og transmisjonsnettet og andre konsesjonærer blir berørt av 

koblingen. Vedtak fattet iht. fos § 16 annet ledd er definert som systemkritiske iht. fos § 28.  

 

Konsesjonær skal informere systemansvarlig om alle koblinger i regional- og transmisjonsnett. 

Systemansvarlig skal vedta om koblingen kan gjennomføres. 

 

Unntaket er ved kobling av linjer i regional- og transmisjonsnettet i radialdrift med kun én berørt 

konsesjonær er det ikke påkrevet å varsle systemansvarlig, med mindre utvekslingen overfor det 

øvrige nettet endres mer enn 25 MW eller annen grense på forhånd avklart med systemansvarlig. 

Annen grense vil vurderes ut fra begrensninger i nettet. Dersom annen grense avtales skal det angis 

en varighet for denne grensen.  

 

Koblinger ifm. driftsstans: 

Driftsstanser som meldes til og vedtas av systemansvarlig etter § 17 skal meldes til systemansvarlig 

iht. § 16 annet ledd når de har betydning for regional eller -transmisjonsnett og berører andre 

konsesjonærer. Godkjenning av driftsstans etter § 17 vil ofte være gjort i god tid før selve driftsstansen 

skal gjennomføres, og det vil i enkelte tilfeller være uhensiktsmessig å gi tillatelse til å gjennomføre 

kobling på et så tidlig tidspunkt som når driftsstansen godkjennes. Dette fordi produksjon og forbruk i 

driftstimen, når driftsstansen skal gjennomføres, kan være slik at det må gjøres tilpassinger i nettet før 

kobling kan godkjennes og gjennomføres. Konsesjonær må ha fått vedtak iht. § 16 annet ledd før 

koblingen gjennomføres. Vedtak fattes så tett opp mot gjennomføringen som praktisk mulig, normalt 

skjer dette i driftstimen.  

 

Vedtak om kobling og informering av berørte konsesjonærer 

Vedtak fattet iht. fos § 16 annet ledd ansees som systemkritiske. 

 

Systemansvarlig benytter kriterier som listet opp under retningslinjene til første ledd som 

beslutningsunderlag for vedtak om koblinger iht. fos § 16 annet ledd. Dette er:  

• Vedtatte driftsstanser. 
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•  tilfredsstillende forsyningssikkerhet skal opprettholdes 

• Tilgjengelighet og mengde for aktuelle reguleringsressurser 

• KILE-eksponering for anleggskonsesjonærer 

• Sannsynlighet for feilhendelser, herunder vurdering av værvarsel 

• overføringskapasiteten i overføringsnettet og tilhørende snittbegrensninger skal overholdes. 

• Overføringstap 

• Fare for tapt kraftproduksjon 

 

Systemansvarlig anser at berørte konsesjonærer vil være konsesjonærer som får endret 

leveringskvalitet, økt KILE-risiko eller redusert forsyningssikkerhet. Systemansvarlig vil varsle berørte 

konsesjonærer ved endringer av koblingsbilde. 

 

 

3.9 § 17 Samordning av driftsstanser 

Forskriftstekst som gjøres gjeldende fra 1.7.2020: 

Ved behov for driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet og tilknyttede 

produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer, skal konsesjonær rapportere plan for 

driftsstans til systemansvarlig. Konsesjonær kan ikke iverksette driftsstans for slike anlegg uten etter 

vedtak av systemansvarlig. 

 

Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om konsesjonærenes planlagte driftsstanser i 

regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter. Planene innsendt etter første ledd, 

skal inngå som del av beslutningsgrunnlag for vedtak. 

 

Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om ikke planlagte driftsstanser i regional- og 

transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer. Dette 

gjelder kun for nødvendige driftsstanser hvis behov oppstår som følge av uforutsette hendelser. 

Konsesjonær skal rapportere slike behov til systemansvarlig uten ugrunnet opphold. 

 

Systemansvarlig kan av eget initiativ eller etter forespørsel fra konsesjonær, omprioritere 

allerede fastlagte driftsstanser. 

 

Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen. 

 

Dersom omprioritering etter fjerde ledd påfører systemansvarlig eller andre konsesjonærer 

kostnader, skal den som initierer omprioriteringen betale for disse kostnadene. Systemansvarlig skal 

bære kostnadene ved omprioritering som skyldes driftsforstyrrelser eller andre forhold som gjør at 

tilfredsstillende leveringskvalitet ikke kan opprettholdes. Systemansvarlig vedtar betalingens størrelse 

og hvem som skal dekke hvilke kostnader overfor hvilke konsesjonærer. Betaling skal skje til den 

økonomisk skadelidende konsesjonær. Økte kostnader for systemansvarlig som følge av 

omprioritering etter fjerde ledd, skal håndteres slik at systemansvarlig ved vedtak i den enkelte sak, 

fastsetter det beløp som skal innbetales. Beløpet for systemansvarlig sine kostnader skal gjenspeile 

hvorvidt omprioriteringen medfører økte spesialreguleringskostnader, kan størrelsesreguleres over tid 

og kan differensieres i forhold til om omprioriteringen skyldes årsaker utenfor konsesjonærens kontroll. 

Underlaget for konsesjonærenes kostnader ved omprioritering skal dokumenteres, og arkiveres av 

systemansvarlig i 10 år. 
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3.9.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.9.1.1 Første ledd 

Systemansvarlig legger til grunn at alle konsesjonærer skal ha mulighet til å gjennomføre nødvendig 

vedlikehold av sine nettanlegg. I tillegg skal de ha mulighet til å gjennomføre reinvesteringer og 

ombygginger i nettet. Samtidig er det viktig at konsesjonær planlegger på en slik måte at behovet for  

driftsstanser minimeres over tid. Desto mer som er gjort av koordinering og samordning av aktiviteter i 

forkant, både internt og mellom berørte parter, desto mer sannsynlig er det at systemansvarlig vil fatte 

vedtak om driftsstans i henhold til innrapportert plan. 

 

Konsesjonær har kun anledning til å søke om driftsstans for egne anlegg. Dersom konsesjonær har 

behov for driftsstans av en annen konsesjonærs anlegg må den som har slikt behov ta kontakt med 

konsesjonæren for å be om at det rapporteres om nødvendig utkobling. I et sammenkoblet kraftsystem 

vil det være gjensidige avhengigheter mellom konsesjonærene. Det forventes derfor at 

konsesjonærene gjennom avtaler blir enige om gjensidige utkoblingsbehov og rapporterer dette 

samtidig til systemansvarlig. Dette gjelder for eksempel driftsstanser på overføringer hvor det er ulike 

anleggseiere i hver ende av en overføring, eller behov for driftsstanser som følge av nærføringer og 

kryssinger. I slike tilfeller vil det også kunne være behov for å inngå avtaler med produsenter som blir 

innestengt som følge av en konsesjonærs behov for utkobling av en annen konsesjonærs 

overføringsanlegg. 

 

3.9.1.2 Annet ledd 

Formålet med systemansvarliges samordning av driftsstanser er å begrense de samfunnsmessige 

negative virkningene ved driftsstansene. Dette gjennom en prosess der de enkelte driftsstansene 

koordineres i tid og der det søkes å oppnå høy tilgjengelighet i kraftsystemet. De 

samfunnsøkonomiske virkningene vurderes med tanke på forventet KILE, vanntap, markedskostnader 

og spesialregulering, inkl. konsekvenser av utkoblingene for berørte aktører. Målet om høy 

tilgjengelighet gjelder spesielt anlegg der driftsstans medfører økt risiko for avbrudd, risiko for vanntap 

eller flaskehalser som gir markedskostnader, spesialregulering eller produksjonstilpasning. 

 

Alle planlagte driftsstanser skal behandles etter annet ledd, uavhengig av når driftsstansen blir 

rapportert. For tilstrekkelig tid til behandling, og eventuell klagebehandling, må fristen for 

innrapportering settes til tre måneder før planlagt oppstart av driftsstansen. Planlagte driftsstanser 

med betydelig konsekvens som rapporteres etter fristen vil normalt bli avvist. Dette gjelder blant annet 

driftsstanser som har stor betydning for andre konsesjonærer, eller som påvirker markedet. Det er 

spesielt viktig med tidlig innmelding av driftsstanser som får konsekvenser for produksjon og 

handelsgrenser, da det er krav om at produksjonstilpasning og begrensninger i handelskapasitet skal 

varsles i god tid. 

  

Systemansvarlig legger til grunn at planlagte driftsstanser omfatter alle driftsstanser som ikke skyldes 

uforutsette hendelser. Det betyr at disse driftsstansene i prinsippet er mulig å planlegge i forkant.  

 

I praksis er det mange driftsstanser i denne kategorien som blir rapportert kort tid før ønsket 

gjennomføringstidspunkt. Dette gjelder blant annet vedlikeholdsarbeid som konsesjonær ønsker å 

gjennomføre på grunn av ledig tid og driftsstans for ikke regulerbar produksjon. Systemansvarlig vil 

kunne ta slike rapporterte driftsstansbehov til behandling selv om gjeldende tidsfrist for innrapportering 

ikke er overholdt. Dersom driftsstansen innebærer lite koordineringsbehov og har svært begrenset 

konsekvens for andre konsesjonærer vil driftsstansen kunne bli vedtatt. I motsatt fall vil innrapportert 

driftsstans bli avvist. 

 

3.9.1.3 Tredje ledd 

I hovedsak er det kun uforutsette hendelser i form av feil og nødvendig feilretting som faller inn under 

bestemmelsen om samordning og vedtak om ikke planlagte driftsstanser. Driftsstanser som oppstår 
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som følge av vernfrakobling vil ofte kunne gi rask innkobling etter feilklarering og gir derfor ikke 

grunnlag for vedtak om driftsstans etter § 17. Dersom en feilhendelse gir langvarig utkobling for 

feilretting må det imidlertid behandles som en driftsstans etter tredje ledd. 

 

Andre uforutsette behov for driftsstans kan være forårsaket av naturgitte forhold i form av ras, flom, 

skogbrann mv. I noen tilfeller vil nødetater kunne ta kontakt for å be om utkobling for sikring av 

skadested, mv. 

 

3.9.1.4 Fjerde ledd 

Systemansvarlig vil tilstrebe at driftsstanser gjennomføres som vedtatt. Dersom forutsetningene for en 

vedtatt driftsstans endres vesentlig, kan det være grunnlag for ønske om omprioritering av allerede 

vedtatte driftsstanser.  

 

Systemansvarlig vil på eget initiativ kunne omprioritere vedtatte driftsstanser dersom det oppstår 

værforhold, driftsforstyrrelser, endringer i produksjonsforhold mm. som endrer forutsetningene for 

gjennomføring av den vedtatte driftsstansen. 

 

Konsesjonær vil også kunne ta initiativ til omprioritering av en vedtatt driftsstans. Det finnes flere 

årsaker til at det kan være behov for slik omprioritering. I alle tilfeller vil det være viktig at konsesjonær 

planlegger driftsstanser så godt at sannsynligheten for behov for omprioritering minimaliseres. Behov 

for omprioritering skal meldes til systemansvarlig så snart slikt behov oppstår. 

 

Initiativ til omprioriteringer kan også kommer fra andre berørte konsesjonærer. 

 

Ved behov for nytt tidspunkt for driftsstans vil systemansvarlig måtte gjennomføre en ny koordinering 

og fatte nytt vedtak om dette. 

 

3.9.1.5 Femte ledd 

Plan for driftsstans rapporteres til systemansvarlig via Statnetts webportal Fosweb Driftsstans. Her har 

konsesjonær også oversikt over egne og andres driftsstanser og kan følge status i saksgangen for 

egne driftsstanser. Søknad om eventuell endring eller avlysning av driftsstans skal også rapporteres 

her. Gjennom Fosweb ønsker systemansvarlig å legge til rette for effektiv informasjonsutveksling 

mellom konsesjonær og systemansvarlig.  

 

Konsesjonær plikter å kontrollere og holde informasjon oppdatert i Fosweb, herunder blant annet 

kontaktopplysninger, brukerrettigheter og epostadresser, behovseier på driftsstanser og endringer ved 

eventuelle konsesjonærbytter. Riktige kontaktopplysninger er blant annet grunnlag for utsendelse av 

vedtak.  

 

Det er stadig viktigere med nøyaktig og korrekt utfylte data ved rapporteringen av de enkelte 

driftsstanser. En rekke applikasjoner, herunder nettmodeller, leser og gjør bruk av sentrale data fra 

driftsstansene, der eventuelle feil eller mangler vil kunne påvirke kvalitet og resultater på analysene. 

Korrekte data er også sentralt for effektiv behandling og samordning av driftsstansene. 

 

Systemansvarlig forutsetter videre at konsesjonær har koordinert sine aktiviteter før rapportering, slik 

at total utkoblingstid for hver enkelt anleggsdel kan minimeres. 

 

Da alle planlagte driftsstanser skal behandles etter annet ledd settes fristen for innrapportering til tre 

måneder før planlagt oppstart av driftsstans. Dette for å sikre en forsvarlig saksbehandling, 

samordning og utsendelse av vedtak, samt gi mulighet for klage og klagebehandling før gjennomføring 

av driftsstans.  
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Utover den praktiske og formelle fristen for å ivareta forvaltningsloven og offentleglova, er det flere 

andre hensyn som taler for tidlig innmelding av planlagte driftsstanser. Systemansvarlig mottar årlig 

mange tusen driftsstanser som skal behandles, samordnes og vedtas. Et stort antall anleggsdeler blir 

koblet ut flere ganger per år, og tidlig innmelding gir bedre muligheter for effektiv samordning, både av 

samme komponent, men også med andre komponenter som har behov for driftsstans. Tidlig 

rapportering vil også bidra til større forutsigbarhet for konsesjonærene, noe som spesielt er viktig der 

driftsstanser påvirker markedet.  

 

Ved innmelding til årsplan vil flere driftsstanser kunne samordnes og plasseres på driftsmessig gunstig 

tidspunkt i forhold til forventet effektflyt i Norge/Norden og i lokale områder. Dette gjelder spesielt 

anleggsdeler som kan medføre flaskehalser, redusert driftssikkerhet eller kan påvirke utnyttelsen av 

produksjonsapparatet. Krav om innmelding til årsplan er derfor begrenset til transmisjonsnett og 

tilknyttet produksjonsanlegg. Driftsstanser i regionalnettet kan med fordel også meldes inn til 

årsplanleggingen, men disse vil da bli behandlet etter at driftsstanser i transmisjonsnettet er 

koordinert. Fristen for innmelding til årsplan har blitt fremskyndet de seneste årene, blant annet som 

følge av tilpasning til EU-regelverk og økt behov for nordisk koordinering. I tillegg ser systemansvarlig 

et generelt behov for tidlig koordinering i lys av det høye aktivitetsnivået med reinvestering og 

nybygging både i transmisjons- og regionalnett. 

 

3.9.1.6 Sjette ledd 

Planlegging og koordinering av driftsstanser i kraftsystemet er en omfattende oppgave. Når en plan for 

driftsstans er vedtatt av systemansvarlig er det gitt en rettighet og samtidig en plikt til gjennomføring av 

driftsstansen til den konsesjonæren som har rapportert behov for dette. På bakgrunn av dette kan 

konsesjonæren allokere ressurser i form av mannskaper og materiell for tidspunktet som er vedtatt for 

gjennomføring. Samtidig kan systemansvarlig gjennomføre nødvendige tiltak for å klargjøre for 

driftsstansen. Dette kan blant annet omfattede følgende: 

• Beregning av nye overføringssnitt/ekstraordinære lastgrenser 

• Varsling av markedet om evt. reduksjoner i handelskapasitet 

• Utsending av vedtak om produksjonstilpasning 

 

I det aktuelle tidspunktet vil det være begrensninger i muligheten til å gjennomføre andre driftsstanser i 

det samme området. Systemansvarliges koordinering innebærer også at rapporterte behov for 

driftsstanser som det er hensiktsmessig å gjennomføre samtidig, vil bli lagt til samme tidspunkt. 

Koordineringen har som mål å redusere de samlede samfunnsmessige negative konsekvensene av 

driftsstanser.  

 

En endring av vedtatt driftsstans vil normalt være en ulempe for alle andre konsesjonærer enn den 

som tar initiativet til en omprioritering. Når driftsstansen er koordinert og vedtatt vil de som er berørt 

tilpasse seg dette og gjøre nødvendige justeringer i sine driftsplaner for det aktuelle tidsrommet. Når 

den vedtatte driftsstansen endres vil også de tilpasninger som andre aktører ha gjort være overflødige 

eller måtte endres.  

 

Kostnader som følger av omprioriteringer skal normalt betales av den som ber om omprioritering. 

Konsesjonær som får økte kostnader som følge av omprioriteringen må kunne dokumentere sine 

merkostnader og oversende slik dokumentasjon til systemansvarlig sammen med krav om 

kostnadsdekning. Systemansvarlig skal bære kostnadene ved omprioritering som skyldes 

driftsforstyrrelser eller andre forhold som gjør at tilfredsstillende leveringskvalitet ikke kan 

opprettholdes. 
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Eksempler på kostnader ved omprioriteringer kan være –  

 

for konsesjonærer: 

• Økt vanntap for produsenter 

• Behov for ny planlegging av driftsstans 

• Inngåtte entreprenøravtaler må kanselleres eller endres 

• Leveranser av materiell må endres 

• Tap av arbeidstimer 

 

for systemansvarlig: 

• Økt bruk av spesialregulering 

• Behov for ny koordinering/replanlegging 

 

I tillegg vil det kunne oppstå et betydelig samfunnsøkonomisk tap i form av:  

• Endret handelskapasitet 

• Redusert forsyningssikkerhet og økt eksponering for KILE 

• Perioden for den vedtatte driftsstansen kunne ha blitt benyttet til andre driftsstanser 

 

Enkelte av de nevnte konsekvenser kan dokumenteres som en kostnad for berørte aktører. Andre 

konsekvenser vil kunne ha en større samfunnsøkonomisk konsekvens, men vil ikke kunne 

dokumenteres som en kostnad for enkeltaktører. De samfunnsøkonomiske konsekvensene som angitt 

overfor havner i sistnevnte kategori og vil ikke kunne inngå i kostnader det kan kreves betaling for. 

 

Systemansvarlig koordinerer og behandler et stort antall rapporterte driftsstanser årlig. Den 

administrative kostnaden ved koordineringen er relativt beskjeden i forhold til den samlede 

konsekvensen av driftsstanser. Det har hittil ikke blitt vurdert som hensiktsmessig å kreve betaling for 

merkostnader ved selve koordineringsarbeidet når systemansvarlig må håndtere omprioritering av 

driftsstanser.  

 

I noen tilfeller vil omprioritering medføre behov for økt bruk av spesialregulering. Dette vil i noen 

tilfeller gjelde driftsstanser som må forlenges i forhold til det vedtatte gjennomføringstidspunktet. 

Systemansvarlig skal ta betalt for økt bruk av spesialregulering dersom dette skyldes omprioritering 

som er initiert av en konsesjonær. 

 

3.9.1.7 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Tidligere har systemansvarlig lagt til grunn at alle driftsstanser meldt inn mindre enn tre måneder før 

planlagt oppstart, var å anse som ikke planlagte driftsstanser, og derav kunne behandles som 

systemkritiske vedtak. Gjennom forskriftsendringen, gjeldende fra 01.07.2019, har det blitt tydeligere 

at kun uforutsette hendelser kan ligge til grunn for ikke planlagte driftsstanser som skal behandles i 

henhold til tredje ledd. Dette innebærer også en innstramming av praksis når det gjelder frister for 

rapportering av driftsstanser. 

 

Når det rapporteres behov for driftsstanser som systemansvarlig mener ikke berører andre 

konsesjonærer vil systemansvarlig foreta en forenklet behandling og gi beskjed til konsesjonær om at 

driftsstansen kan gjennomføres uten vedtak fra systemansvarlig.  Dette vil erstatte en del av de 

driftsstansene systemansvarlig tidligere har behandlet etter annet og tredje ledd. Slike driftsstanser 

kan avlyses og flyttes uten konsekvens for konsesjonæren.  
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3.9.2 Forslag til retningslinjer fos § 17 

3.9.2.1 Første ledd 

Krav om rapportering til systemansvarlig gjelder driftsstanser i regional- og transmisjonsnett og 

tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer. I utgangspunktet er det 

konsesjonær selv som må vurdere om en driftsstans påvirker andre konsesjonærer og om driftsstans 

må rapporteres til systemansvarlig. Systemansvarlig anbefaler at alle driftsstanser i regional- og 

transmisjonsnettet rapporteres i henhold til denne bestemmelsen, da påvirkningen vil være avhengig 

av den aktuelle kraftsituasjonen og av andre vedtatte driftsstanser.  

 

Med nettanlegg i regional- og transmisjonsnett menes ledninger og transformatorer i transmisjons- og 

regionalnett samt tilhørende samleskinner og reaktive kompenseringsanlegg. Med tilknyttede 

produksjonsenheter menes produksjonsanlegg som direkte, eller via en kundespesifikk overføring er 

tilknyttet transmisjons- eller regionalnettet. Med andre konsesjonærer som kan påvirkes menes både 

netteiere, forbrukere med anleggskonsesjon og produsenter som vil kunne bli berørt på grunn av 

redusert driftssikkerhet, økt KILE-risiko, redusert markedskapasitet, innestengt produksjon eller 

lignende.  

 

I enkelte tilfeller vil en konsesjonær kunne ha behov for utkobling av en annen konsesjonærs anlegg. 

Driftsstans må søkes av den konsesjonær som eier anleggene, og det bør etableres avtaler mellom 

konsesjonærene slik at det sikrer muligheter for driftsstans også i slike tilfeller. Fos § 17 gir ikke 

systemansvarlig hjemmel for å pålegge utkobling av anleggsdeler der det ikke er rapportert plan for 

driftsstans. 

 

Systemansvarlig skal i henhold til europeisk regelverk og gjeldende praksis utarbeide en koordinert 

utkoblingsplan for kommende år innen 1. desember året i forkant. Systemansvarlig har under 

utarbeidelse en oversikt over anlegg som blir definert som relevante i forbindelse med 

årsplanleggingen. Inntil videre legges til grunn at alle anlegg i transmisjonsnett og tilknyttede 

produksjonsenheter skal innrapporteres i denne sammenheng. 

 

For driftsstanser som systemansvarlig mener ikke berører andre konsesjonærer, vil det gjøres en 

forenklet behandling. Det blir i slike tilfeller sendt ut epost om at driftsstansen er registrert og tatt til 

orientering, men uten formelt vedtak. Denne type driftsstanser omfattes formelt ikke av bestemmelsen. 

Dette betyr at gjeldende frister for innmelding kan fravikes og driftsstansen kan endres og avlyses i 

Fosweb uten konsekvenser.  

 

Eksempler på driftsstanser som i enkelte tilfeller ikke vil berøre andre konsesjonærer og derfor vil 

kunne underlegges "forenklet behandling".  

• Enkelte "Driftsstanser" uten utkobling. 

• Driftsstanser som ikke berører andre konsesjonærers anlegg da det allerede er vedtatte 

driftsstanser som gir mer omfattende begrensninger. Den mindre omfattende driftsstansen vil 

da "ligge i skyggen" av en annen vedtatt driftsstans. 

• Kundespesifikke transformatorer 

• Samleskinne i stasjoner med mer enn en samleskinne der systemansvarlig ikke 

dimensjonerer driften for samleskinnefeil 

• Kondensatorbatterier, reaktorer, SVC og fasekompensatorer (avhengig av kraftflyt) 

 

Ovennevnte eksempler vil ikke nødvendigvis være gjeldende dersom det meldes inn flere samtidige 

behov i det samme området.  

 

Forskriften omtaler ikke eksplisitt "driftsstanser uten utkobling". Systemansvarlig legger imidlertid til 

grunn at det også rapporteres om arbeid som ikke medfører utkobling av anleggene, men der arbeidet 

vil kunne påvirke driftssikkerheten i nettet, eller på annen måte er viktig å kjenne til. Eksempler på 
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dette er AUS (arbeid under spenning), nær ved arbeid, skogrydding, termovisjon og arbeid i 

kontrollanlegg. 

 

Brudd på bestemmelsen i første ledd vil bli rapportert til Reguleringsmyndigheten for energi. 

 

3.9.2.2 Annet ledd 

Systemansvarlig differensierer håndteringen av planlagte driftsstanser basert på om behovet for 

driftsstans meldes inn til årsplanleggingen innen 1. september foregående år (årsplan), eller om 

behovet meldes inn etter dette tidspunktet (løpende rapportering) 

  

Årsplan:  

• Driftsstanser rapportert til årsplan blir koordinert først og får høyere prioritet enn senere 

innmeldte driftsstanser. 

• Driftsstanser til årsplan gjelder planer for kommende kalenderår. Rapporterte driftsstanser 

med oppstart senere år, blir formelt behandlet ved årsplanleggingen for det aktuelle år. 

• Driftsstanser rapportert etter årsplanfristen vil ikke inngå i årsplanleggingen, og blir behandlet 

først etter at årsplan er lagt (dvs. etter 1. desember). Behandlingsfristen løper også fra dette 

tidspunkt.  

• Driftsstanser i regionalnett og tilhørende produksjonsanlegg som rapporteres til årsplan vil bli 

behandlet når årsplanen for driftsstanser i transmisjonsnettet er fastlagt, men normalt før 

øvrige løpende innmeldte driftsstanser.  

 

Løpende rapportering: 

• Med løpende rapportering menes planlagte driftsstanser som rapporteres etter at årsplan er 

lagt. I første rekke gjelder dette driftsstanser der det ikke stilles krav om rapportering til 

årsplan, dvs. driftsstanser i regionalnett og tilhørende produksjonsanlegg. 

• For transmisjonsnett ønskes mest mulig rapportert til årsplan, men det aksepteres også 

rapportering av planlagte driftsstanser frem til tre måneder før utkoblingstidspunktet.  

• Tidligere vedtatte driftsstanser vil ha høyere prioritet enn senere innrapporterte driftsstanser. 

• Dersom en planlagt driftsstans rapporteres til systemansvarlig mindre enn tre måneder før 

ønsket utkobling, må det gis en god begrunnelse for hvorfor driftsstansen ikke meldes innen 

ordinære frister.  

 

Ingen konsesjonærer kan iverksette planlagte driftsstanser som berører andre konsesjonærer uten at 

systemansvarlig har fattet vedtak om dette etter fos § 17. Før utkobling foretas må det også fattes 

vedtak om koblingsbilde etter fos § 16.  

 

For å klargjøre for arbeid og for effektiv utnyttelse av personell på driftssentralene vil systemansvarlig 

kunne vedta og gjennomføre koblinger på det tidspunkt som er angitt i vedtatt driftsstans. Dersom ikke 

konsesjonær iverksetter arbeid innen 4 timer etter vedtatt utkoblingstidspunkt vil systemansvarlig 

legge til grunn at driftsstansen er avlyst av konsesjonær og vil da kunne fatte vedtak om, og 

gjennomføre, innkobling iht. fos § 16.  

 

I enkelte tilfeller kan det oppstå forsinkelser i ut- og innkoblinger av anleggsdeler som følge av 

tidkrevende koblingsoppdrag og uforutsette hendelser. Tidspunkt for gjennomføring av driftsstans kan 

derfor bli flyttet av systemansvarlig med inntil 2 timer i forhold til vedtatt tidspunkt uten at dette 

innebærer en omprioritering av den vedtatte driftsstansen (ref. fjerde ledd). 

 

Ved behandling og samordning av driftsstans vil systemansvarlig gjøre følgende vurderinger: 

• Hvorvidt den rapporterte driftsstansen er komplett.  

• Muligheter for samordning av flere jobber til samme driftsstans. Systemansvarlig forutsetter 

at konsesjonær har koordinert sine aktiviteter før rapportering av driftsstans, men vil vurdere 
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om det er ytterligere muligheter for å samordne flere vedlikeholdsarbeider til samme 

utkoblingsperiode for anlegget slik at total utetid blir minimert. Om nødvendig returneres 

driftsstans til konsesjonær for vurdering av ytterligere samordning.  

o Det stilles krav til konsesjonær om at vedlikeholdsarbeid og ombygging på samme 

overføringsanlegg koordineres for å minimere total utkoblingstid.  

o Systemansvarlig kan kreve at konsesjonær vurderer alternative løsninger slik at 

anlegget får kortere utetid enn det som først er omsøkt. 

o Systemansvarlig vil vurdere utkoblingsperioden og om denne bør forkortes ytterligere 

ut fra totale vurderinger av kostnad og nytte 

• Samordning med driftsstanser på andre komponenter 

• Vurdering av driftssituasjonen. Forventet last og produksjonsforhold, flaskehalser, 

konsekvenser for spenning, virkning på systemvern, nødvendige delinger i nettet, 

spesialkoblinger, konsekvenser for berørte konsesjonærer, vurdering av muligheter og behov 

for innkobling av driftsstans på natt/helg. Ved arbeid på avganger eller samleskinner skal det 

vurderes mulighet for forbilooping slik at anlegget i størst mulig grad kan føre strøm under 

arbeidet  

• I hvilken grad driftsstansen medfører redusert driftssikkerhet. Ved driftsstanser tillates normalt 

en noe økt risikoeksponering. For en driftsstans som medfører redusert driftssikkerhet (skal 

det utarbeides egen gjenopprettingsplan (GO-plan), jf. fos § 12. Denne skal utarbeides av den 

driftssentral som er ledende ved behov for gjenoppretting etter feil. Konsesjonær skal (i 

samarbeid med systemansvarlig) undersøke om alternative gjennomføringsmåter kan 

iverksettes, eventuelt finne tiltak slik at anleggsdelen kan idriftsettes så raskt som mulig og 

helst innen 2 timer. 

• Hvorvidt driftsstansen medfører redusert handelskapasitet eller omfattende flaskehals, og 

konsekvensene av denne (liten, stor, svært stor). Ved "stor" eller” svært stor” konsekvens vil 

systemansvarlig vurdere om et annet tidspunkt vil redusere konsekvensene. Det skal også, i 

samråd med konsesjonær, undersøkes om mulige alternative gjennomføringsmåter bør 

iverksettes.  

• Hvorvidt driftsstansen medfører krav om markedsmelding. Markedsmelding skal sendes 

dersom en driftsstans endrer handelskapasiteten med 101 MW eller mer, eller der 

driftsstansen medfører innestengt produksjon/forbruk på 101 MW eller mer per aggregat eller 

forbruksenhet, eller 201 MW eller mer per stasjon. Systemansvarlig vurderer konsekvenser av 

dette opp mot eventuelle andre tidspunkter, eller om det finnes mulige alternative 

gjennomføringsmåter. 

• Hvorvidt driftsstansen medfører krav om produksjonstilpasning. Kriterier for bruk av 

produksjonstilpasning er nærmere beskrevet i retningslinjene for fos § 8b annet ledd. Aktører 

som blir berørt av produksjonstilpasning skal kontaktes i god tid slik at de kan få uttalt seg om 

forhold som er av betydning for produksjonstilpasningen. Systemansvarlig vurderer aktørenes 

kostnader og ulemper for ulike utkoblingsperioder opp mot nødvendigheten av å gjennomføre 

driftsstans til ønsket tidspunkt.  

• Antall samtidige driftsstanser som kan håndteres av ansvarlig driftssentral. Antall samtidige 

koblingsoppdrag kan ikke overstige antall arbeidsplasser for leder for kobling. 

 

Installert og tilgjengelig spoleytelse i spolejordet nett er et ansvar som skal håndteres og ivaretas av 

konsesjonær. 

 

Med bakgrunn i punktene over, vil systemansvarlig vurdere om tidspunkt og andre forutsetninger for 

den rapporterte driftsstansen bør godkjennes, eller hvorvidt det er behov for å sende driftsstans tilbake 

til konsesjonær med forslag om endringer av starttidspunkt, varighet, gjeninnkoblingstider eller andre 

relevante krav til gjennomføring. I enkelte tilfeller kan det bli behov for å foreslå omprioritering av 

andre allerede vedtatte driftsstanser.  
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Systemansvarlig vil kunne godkjenne og vedta driftsstansen, eventuelt etter endringer av tidspunkter 

eller andre forutsetninger i samråd med konsesjonær. Systemansvarlig vil også kunne gjøre et vedtak 

om avslått driftsstans, med angivelse av årsak for dette. 

 

Vedtak om planlagt driftsstans sendes på epost fra systemansvarlig. I tillegg blir det markert i Fosweb 

at driftsstansen er vedtatt. Vedtaket sendes til konsesjonær som har rapportert driftsstansen i henhold 

til kontaktdata registrert i Fosweb og til alle konsesjonærer som kan bli berørt. En konsesjonær mottar 

i utgangspunktet vedtak om alle driftsstanser innenfor sitt område. Dersom konsesjonær ønsker å 

motta kopi av vedtak om driftsstanser for flere anleggsdeler, kan anlegg/stasjoner som ligger innenfor 

konsesjonærens område justeres.  

 

For driftsstanser som medfører produksjonstilpasning, skal eget vedtak sendes om dette. Dette i 

henhold til fos § 8b annet ledd. For produksjonstilpasning skal det også sendes varsel om vedtak i god 

tid, slik at berørte produsenter får tilstrekkelig anledning til å redusere kostnader/ulemper ved 

driftsstansen og mulighet til å uttale seg om forhold som er av betydning for produksjonstilpasningen. 

 

3.9.2.3 Tredje ledd 

Systemansvarlig legger til grunn at det det kun er driftsforstyrrelser og driftsstanser som oppstår på 

grunn av uforutsette hendelser som kan defineres som ikke planlagte driftsstanser og som kan 

behandles etter bestemmelsens tredje ledd. Eksempler på uforutsette hendelser som kan berøre 

kraftsystemet og gi behov for driftsstanser er skogbrann, ras, flom, behov for feilsøking mv. 

 

Ikke planlagte driftsstanser behandles som systemkritiske så lenge det er "mindre enn tre måneder fra 

tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til vedtaket må iverksettes". De aller fleste ikke 

planlagte driftsstansene er tidskritiske, og det forventes derfor at svært få av disse kan påklages.  

 

Ikke planlagte driftsstanser skal rapporteres så raskt behovet eller den uforutsette hendelsen oppstår.  

Formål og vurderinger som beskrevet under annet ledd vil også gjelde ved behandling og 

samordning av driftsstanser etter tredje ledd. Ikke planlagte driftsstanser som følge av 

driftsforstyrrelser, nødutkobling og nødvendig feilretting, vil imidlertid i større grad kunne medføre  

omprioritering av allerede vedtatte driftsstanser, nye delingspunkter eller spesielle driftskoblinger 

som kan endre risikonivået. 

 

I praksis må denne typen driftsstanser ofte behandles umiddelbart, avhengig av type hendelse og hvor 

lang tid det er til utkoblingsbehovet.  

 

Vedtak om ikke planlagt driftsstans sendes på epost fra systemansvarlig til konsesjonær, med kopi til 

berørte parter i henhold til varslingslister som oppdatert i Fosweb. 

 

3.9.2.4 Fjerde ledd 

Behov for endring eller avlysning av vedtatt driftsstans må meldes systemansvarlig snarest mulig 

direkte via Fosweb. Konsesjonær må opplyse om årsak til endring/avlysning. Søknad om 

omprioritering må behandles og vedtas av systemansvarlig (ved driftsstanskontoret) før endringene 

kan gjøres gjeldende.  

 

Omprioritering innebærer at en vedtatt driftsstans avlyses eller at vedtatt utkoblingstidspunkt eller 

innkoblingstidspunkt endres med mer enn 4 timer.  

 

Dersom konsesjonær ikke starter arbeidet på spenningsløst nett innen 4 timer etter 

utkoblingstidspunktet, regnes driftsstansen som avlyst og omprioritert av konsesjonær.  
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Før systemansvarlig tar initiativ til en omprioritering skal det innhentes tilhørende kostnader fra 

konsesjonærene og foretas en vurdering av de samlede samfunnsøkonomisk konsekvenser. 

Driftsstansen skal omprioriteres dersom merkostnader for berørte konsesjonær er mindre enn 

forventet samfunnsøkonomiske nytte ved flytting. 

 

Systemansvarlig skal sende vedtak om omprioritering. Vedtaket er systemkritisk dersom behovet for 

omprioritering er rapportert mindre enn tre måneder før tidspunkt for ønsket omprioritering.  

 

Søknad om omprioritering kan bli avslått (ved vedtak) dersom endringen ikke kan gjennomføres, 

herunder at søknad om endring er mottatt for sent, eller at systemansvarlig vurderer at nytten ved 

omprioritering er mindre enn kostnadene. Eventuelt avslag vil bli begrunnet.  

 

Når systemansvarlig fatter vedtak om omprioritering av en driftsstans skal det i vedtaket inntas en 

begrunnelse med vurdering av konsekvens for berørte konsesjonærer. Det vil også bli informert om 

at de som blir berørt av omprioriteringen kan kreve betaling for kostander som oppstår som følge 

av dette. 

 

3.9.2.5 Femte ledd 

Plan for driftsstans rapporteres til systemansvarlig via Statnetts webportal Fosweb Driftsstans. Søknad 

om eventuell endring eller avlysning av driftsstans skal også rapporteres her.  

 

Konsesjonær plikter å kontrollere og holde informasjon oppdatert i Fosweb, så som 

kontaktopplysninger, brukerrettigheter og epostadresser, varslingslister (oversikt over konsesjonærer 

som skal ha kopi av vedtak om driftsstans), behovseier på driftsstanser og endringer ved eventuelle 

konsesjonærbytter.  

 

Rapporterte planer for driftsstans som ikke er korrekt utfylt vil kunne bli returnert eller avvist. 

 

Krav til innhold ved rapportering av driftsstans 

Arbeid med eller uten utkobling: 

• Det skal angis hvorvidt arbeidet krever utkobling. Eksempler på arbeid uten utkobling er arbeid 

under spenning, trefelling, nær ved arbeid, termografering, arbeid i kontrollanlegg etc.  

 

Anleggsdeler:  

• Anleggsdeler man søker driftsstans på er ledninger, transformatorer, samleskinner, 

generatorer, reaktive kompenseringsanlegg og Petersenspoler. Dersom det for eksempel skal 

jobbes på en bryter som medfører utkobling av en ledning, er det ledningen det skal søkes 

driftsstans på. 

• De anleggsdeler som må kobles ut for å utføre arbeidet skal registreres, eventuelt berørt 

anleggsdel dersom arbeidet ikke krever utkobling. Ved arbeid som krever samtidig utkobling 

av flere anleggsdeler, skal alle anleggsdelene registreres. 

• Konsesjonær kan kun søke på anlegg de selv eier. Dersom et arbeid krever utkobling av en 

annen konsesjonærs anlegg, er det denne konsesjonæren som må søke om driftsstans.  

 

Årsak til driftsstans: 

• Det skal angis årsak til driftsstansen, der det velges blant forhåndsdefinerte årsakskategorier, 

samt en utfyllende beskrivelse.  

• Dersom driftsstansen skyldes en uforutsett hendelse er det viktig å angi årsak for dette. 

 

Arbeidsbeskrivelse: 

• Det skal angis hvilke komponenter det skal arbeides på, og eventuelt i hvilken stasjon, samt 

en kort beskrivelse av arbeidet. For driftsstanser på ledninger er det viktig å angi hvorvidt 
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arbeidet foregår på ledning eller i stasjon. I arbeidsbeskrivelsen kan det også angis annen 

informasjon som er relevant for systemansvarlig i saksbehandlingen. 

• Det bør angis om driftsstansen er koordinert med berørte konsesjonærer. 

 

Ut- og innkoblingstidspunkt: 

• Tidspunktene refererer til når anleggene skal kobles ut og inn. Tid for markering, sikring og 

inspeksjon av anlegg, samt avsikring og klargjøring for innkobling (MSI) skal være inkludert i 

utkoblingsperioden. Tiden man kan arbeide på anlegget vil derfor kunne være kortere enn den 

innmeldte utkoblingsperioden. Det forutsettes at MSI er koordinert og ivaretatt i forkant av 

innmelding av konsesjonær som søker om driftsstansen. 

• Det forutsettes at det planlegges for minimum utetid i hver enkelt utkobling.  

• Anleggsdeler med ulike utetider skal rapporteres som separate driftsstanser. 

• Det skal klart komme frem hvilke perioder anleggsdelen er utilgjengelig for kraftsystemet. 

Arbeid som går over flere perioder, der anleggsdelen er tilgjengelig i mellomtiden, skal 

rapporteres som separate driftsstanser. Det må oppgis hvorvidt søknaden er en del av en 

overliggende plan. 

 

Fleksibilitet på tidspunkter: 

• Det skal angis om det er fleksibilitet på de angitte ut- og innkoblingstidspunkter. Dette er viktig 

informasjon for systemansvarlig ved samordning mot andre driftsstanser og ved vurderinger 

opp mot last- og produksjonsforhold.  

 

Gjeninnkoblingstid: 

• Det skal angis hvorvidt det er mulig, og i løpet av hvor lang tid, å koble inn igjen anlegget, 

dersom det skulle bli behov for dette underveis i arbeidet. Muligheten for gjeninnkobling og 

tilhørende gjeninnkoblingstid vil kunne være avgjørende for behandling av driftsstansen, og 

det er viktig at dette er nøye vurdert.  

• Gjeninnkoblingstiden skal angis som den lengste tiden det kan ta å koble inn anlegget i løpet 

av driftsstansen, inklusive tid til avsikring og klarmelding. Ved varierende gjeninnkoblingstid i 

løpet av arbeidet, kan dette kommenteres.  

• Gjeninnkoblingstid over to timer må særskilt begrunnes.  

 

Innkobling på natt/helg: 

• Alle driftsstanser skal gjennomføres så effektivt som mulig.  

• Normalt skal anleggene kobles inn i perioder hvor det ikke pågår arbeid.  

• For arbeid som pågår mer enn én dag, skal det angis om anleggene kan kobles inn på natt og 

helg, tidspunkter for dette, og eventuelle kommentarer som angir konsekvensene av 

innkoblingen. 

 

Behovseier: 

• Behovseier er den som har ønske om/behov for driftsstansen, f.eks. prosjektleder eller 

prosjektplanlegger, eller i noen tilfeller den som registrerer driftsstansen.  

• Behovseier vil får varsling på epost ved registrering og endring av driftsstans, og eventuell 

påminnelse en viss tid før planlagt utkobling. 

 

Gjenopprettingsplan (GO-plan) under gjennomføring av planlagte driftsstanser: 

• Dersom det rapporteres driftsstans som vil gi N-0 drift eller av andre årsaker gir en vesentlig 

svekket forsyningssikkerhet skal konsesjonær utarbeide, og skriftlig rapportere, plan for 

effektiv gjenoppretting av normal drift ved driftsforstyrrelser som kan oppstå under 

gjennomføring av driftsstansen.  

 

Krav til innrapportering ved omprioritering: 
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• Konsesjonær må opplyse om årsak til endring/avlysning av vedtatt driftsstans ved 

endringssøknader i Fosweb. 

 

Frister for rapportering 

Følgende frister gjelder: 

 Frist rapportering Frist behandling Omfatter 

Årsplan 1. september 1. desember Transmisjonsnett, inkludert 

utenlandsforbindelser, 

nedtransformering til 

regionalnett, samt 

produksjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet 

Løpende  

rapportering 

3 måneder før oppstart 3 uker etter innmelding Driftsstanser som ikke har krav 

om innmelding til årsplan 

Ikke planlagte 

driftsstanser 

Snarest og senest 12 

timer etter hendelsen 

som utløste (behov 

for) driftsstans 

Snarest Uforutsette hendelser, inkl. 

driftsforstyrrelser med "varige" 

feil.  

Endringer Umiddelbart etter at 

behov for endring blir 

kjent 

3 uker etter endring Alle endringer i vedtatte 

driftsstanser 

 

 

Systemansvarlig vil føre en streng praksis for overholdelse av frister, spesielt for planlagte 

driftsstanser som antas å påvirke kapasiteter i markedet eller som medfører innestengt produksjon 

eller høy KILE-eksponering. Dersom slike driftsstanser meldes inn mindre enn tre måneder før 

utkoblingstidspunktet, må det forventes at søknad blir avvist.  

 

Under utdypes forutsetninger og konsekvenser ved fristene angitt i tabellen over:   

 

Ikke planlagte driftsstanser:  

• Driftsstanser som følge av uforutsette hendelser og nødvendig feilretting, anses som ikke 

planlagte driftsstanser, og behandles etter tredje ledd. 

• Ikke planlagte driftsstanser skal rapporteres så raskt som mulig etter at behovet eller 

hendelsen er kjent. Dersom det er mindre enn tre måneder til utkobling, behandles 

driftsstansen som et systemkritisk vedtak. Det antas at de aller fleste ikke planlagte 

driftsstanser er av en slik art.  

• Ved utfall eller nødutkobling med varige feil, skal driftsstans rapporteres til systemansvarlig 

når feilårsak er fastslått og forventet innkoblingstid er avklart, dog senest innen 12 timer etter 

utfall eller utkobling. 

 

Omprioritering (endring og avlysning):  

Behov for endring eller avlysning av vedtatt driftsstans må rapporteres systemansvarlig snarest mulig. 

Ønske om endring/avlysning rapporteres direkte via Fosweb. Systemansvarlig (ved 

driftsstanskontoret) må i tillegg kontaktes per telefon/epost ved ønske om nært forestående (<=1 uke) 

endringer. Akutte behov for endringer utenfor driftsstanskontorets arbeidstid må meldes 

systemansvarlig (ved regionsentral). 

 

For beregning av tremånedersfristen for bestemmelsens tredje og fjerde ledd, velger systemansvarlig 

her å tolke "tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes" som datoen driftsstansen eller 

ønske om omprioritering er rapportert.   
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Iht. forvaltningsloven (ang. enkeltvedtak) skal en part varsles og gis anledning til å uttale seg før 

vedtak treffes, vedtaket skal være skriftlig, det skal inneholde en begrunnelse for beslutningen og 

opplysninger om klageretten. Systemansvarlig legger til grunn at så lenge en konsesjonær selv 

rapporterer en driftsstans og har koordinert denne mot berørte parter før innrapportering, så anses 

partene som varslet. Koordinering mot berørte parter skal bekreftes av konsesjonær ved rapportering 

av driftsstansen i Fosweb.   

 

3.9.2.6 Sjette ledd 

Kostnader ved omprioritering av driftsstanser skal betales av den som har initiert omprioriteringen. Det 

kan være systemansvarlig eller anleggskonsesjonæren selv som ønsker å omprioritere sine 

driftsstanser. Berørte konsesjonærer kan også be om omprioritering av vedtatte driftsstanser. 

Ettersom det er den som tar initiativet til omprioriteringen som skal betale øvrige konsesjonærers 

kostnader som følger av dette, må det klart fremgå hvem som er initiativtaker. Behov for omprioritering 

skal derfor meldes til systemansvarlig via Fosweb. 

 

Før en vedtatt driftsstans blir omprioritert vil systemansvarlig forsøke å avklare tilhørende 

konsekvenser og synliggjøre dette for de som blir berørt. Ofte vil slike omprioriteringer skje raskt som 

følge av uforutsette forhold. I slike tilfeller vil kostnader ved omprioriteringen blir kartlagt i ettertid. 

 

Ved beregning av kostnader for omprioritering vil følgende elementer kunne inngå:  

• vanntap for produsenter 

• Systemansvarliges økte behov for spesialregulering 

• Konsesjonærenes kostnader ved at inngåtte entreprenøravtaler må kanselleres eller endres 

• Konsekvenser av at leveranser av materiell må endres 

• Tap av arbeidstimer 

 

Ettersom tapte handelsinntekter, økt KILE eksponering og redusert forsyningssikkerhet ikke kan 

dokumenters som kostnader for enkeltkonsesjonærer vil dette ikke inngå i kostnader som skal dekkes 

av den som initierer omprioriteringen.  

 

Merkostnad for behandling og koordinering av omprioriterte driftsstanser vil ikke være av en slik 

størrelsesorden at det er hensiktsmessig å kreve betaling for dette. 

 

Dersom en driftsstans må omprioriteres som følge av en driftsforstyrrelse skal systemansvarlig betale 

for konsesjonærenes kostnader som følge av dette. Dette gjelder også når en driftsstans må 

omprioriteres for å opprettholde tilfredsstillende leveringskvalitet. I de fleste tilfeller vil det være 

systemansvarlig selv som tar initiativ til slike omprioriteringer. Dersom den som har meldt inn behov 

for driftsstans eller annen berørt konsesjonær tar initiativ til slik omprioritering vil systemansvarlig 

vurdere om det er grunnlag for dette før omprioritering blir vedtatt. Dette vil blant annet være avhengig 

av om omprioriteringen er gjennomførbar og i hvilken grad dette vil avhjelpe den aktuelle situasjonen.  

 

Berørte konsesjonærer må kunne dokumentere sine merkostnader ved omprioritering. 

Faktura sendes til Statnett v/Driftsstanskontoret. Systemansvarlig ber om, i forbindelse med vedtak om 

omprioritering, å få tilsendt underlaget for konsesjonærenes eventuelle kostnader ved dette så snart 

som mulig. Minimum tre måneder etter mottatt underlag vil systemansvarlig fatte vedtak om 

betalingens størrelse og om hvem som skal dekke hvilke kostnader overfor hvilke konsesjonærer. 

 

 

3.10 § 18 Målinger og meldinger 

Forskriftstekst: 

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å overføre til systemansvarlige de målinger og 

meldinger som er nødvendig for en effektiv drift og utnyttelse av kraftsystemet. 
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3.10.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.10.1.1 Første ledd  

Systemansvarlig har behov for målinger og meldinger både i planlegging av drift, den operative driften 

og til etteranalyser/feilanalyser av hendelser i systemet. Målinger og meldinger benyttes i 

systemansvarliges systemer for å drifte kraftsystemet. Unøyaktige eller mangelfulle målinger kan ha 

store konsekvenser for driften av systemet.  

 

Det har vært gjort en gjennomgang av hvilke målinger og meldinger som skal utveksles mellom 

aktørene i arbeidet med NVF. I veilederen er det beskrevet hva som skal utveksles, samt format for 

utveksling. 

 

Det vil være naturlig å benytte § 18 for å innhente data fra eksisterende anlegg, som ikke har slik 

utveksling allerede, hvor det viser seg at dette har betydning for hvordan systemet driftes.  

Fos § 18 gir også systemansvarlig mulighet til i fremtiden å be om endring i hvilke data, protokoller, 

hvilken sikkerhet og pålitelighet som stilles til data som skal utveksles. 

 

I dag utveksles målinger og meldinger både via Elcom og IEC 60870-6/TASE2 (ICCP). Det er 

nødvendig å gå over til en standardisert protokoll og Elcom vil derfor erstattes med ICCP for utveksling 

av informasjon mellom driftssentralsystemer. Med dette vil en unngå særnorske løsninger, og basere 

seg på en utbredt internasjonal standard det finnes bred kompetanse på. Det planlegges en gradvis 

overgang fra Elcom til ICCP innen utgangen av 2020. Systemansvarlig vil fortløpende etablere ICCP 

forbindelser mot konsesjonærer i 2019 og 2020.  Nye driftssentralsystemer eller større 

systemoppgradering hos konsesjonærer må derfor ta høyde for å kunne kommunisere med 

systemansvarlig via ICCP. Systemansvarlig kan tilrettelegge for en overgangsordning for de som har 

bestilt utskifting etter fristen. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle. 

 

Endringer i ICCP-standarden, f.eks. sikkerhetsoppdateringer, ivaretas av den enkelte leverandør. 

 

Statnetts nye driftssentral støtter autentisering og kryptering av ICCP-forbindelser iht. standarden IEC 

62351-4. Statnett har egen PKI15 løsning til å generere sertifikater som sikrer ICCP-forbindelser, og 

vil kunne distribuere disse til konsesjonærer på en sikker måte.  

 

Hjemmelen i fos § 18 dekker systemansvarliges behov for målinger og meldinger. Netteieres behov for 

målinger og meldinger må håndteres gjennom avtaler mellom partene. 

 

Konsesjonærers behov for målinger og meldinger, som er nødvendig for sikker drift og utvikling av 

egne anlegg, dekkes ikke av fos § 18. Dette er knyttet til i § 24 annet ledd. Bestemmelsen dekker ikke 

krav til avregningsmålere.  

 

3.10.1.2 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Systemansvarlig har forsøkt å tydeliggjøre praksisen knyttet til fos § 18 sammenlignet med 

beskrivelsen i dagens praktiseringsdokument. Det anses ikke at dette medfører en endring av praksis, 

men at det tydeligere kommer frem i hvilke tilfeller systemansvarlig kan kreve målinger og meldinger, 

samt hvilke typer målinger og meldinger systemansvarlig kan ha behov for.  

 

Det planlegges en fremtidig overgang fra eksisterende Elcom-løsning til IEC 60870-6/TASE2. Ved ev. 

overgang til nye systemer for utveksling av data vil dette medføre både administrative og økonomiske 

konsekvenser for konsesjonærer. Primært vil dette omhandle innkjøp, installasjon og konfigurering av 

kommunikasjonssystemer. Systemansvarlig bærer i dag kostnaden for løpende oppdatering av Elcom 

kildekode, men vil terminere dette når overgangen til ICCP er gjennomført. ICCP er en utprøvd 

kommunikasjonsprotokoll som vil forenkle leveransene fra leverandører, redusere behovet for 

skreddersøm og vil gi redusere kostnader på sikt. 
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3.10.2 Forslag til retningslinjer fos § 18 

3.10.2.1 Første ledd  

Systemansvarlig kan kreve å få overført målinger og meldinger som er nødvendige for den 

overordnede overvåkingen av kraftsystemet for å sikre effektiv drift og tilfredsstillende 

leveringskvalitet. Ved manglende utveksling av målinger og meldinger som er nødvendige for en 

sikker koordinering av kraftsystemet, kan systemansvarlig kreve at utveksling av slike målinger og 

meldinger opprettes, samt stille krav til hvordan de skal overføres.   

 

De krav som stilles til informasjonsutveksling og måleutstyr vil omtales i Nasjonal veileder for 

funksjonskrav, som er vedlegg til retningslinjer for fos § 14. Se kapittel 7 og 13. 

 

Tilfeller hvor systemansvarlig vil vurdere behov for målinger og meldinger: 

• Ved idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg vil systemansvarlig følge 

opp krav til målinger og meldinger gjennom fos § 14-prosessen. Dette for å unngå fordyrende 

utstyr og arbeid i anlegg i etterkant av idriftsettelse.  

• I enkelte situasjoner vil systemansvarlig kunne kreve overføring av målinger og meldinger 

samt utstyr for dette i eksisterende anlegg, uavhengig av konsesjonærens planlagte 

endringer. Dette vil kunne være aktuelt i tilfeller hvor man gjennom operativ drift eller etter 

feilhendelser ser behov for å fremskaffe målinger og meldinger som mangler.  

• Dersom nøyaktighet, tidsforsinkelse og tilgjengelighet på overførte målinger og meldinger ikke 

er tilfredsstillende, kan systemansvarlig kreve at konsesjonær iverksetter tiltak for utbedring. 

 

Det vil fremgå av vedtak iht. fos § 18 årsaken til hvorfor systemansvarlig har behov for de aktuelle 

målinger og meldinger, hvilke målinger og meldinger som skal utveksles, på hvilket format og av 

hvilken kvalitet det forventes at disse har. Vedtak etter fos § 18 er ikke systemkritiske. 

 

Oversikt over aktuelle målinger og meldinger: 

Meldinger kan innebære bl.a. bryterindikeringer, transformatorers/spolers trinnkoblerstilling/-posisjon. 

Systemansvarlig etterspør normalt indikeringer fra alle brytere som påvirker lastflyt, brytere som kobler 

en komponent mot en samleskinne eller et knutepunkt og ev. seksjoneringsbrytere på samleskinner. 

 

Målinger kan eksempelvis være (listen er ikke uttømmende): 

Nettanlegg 

• Aktiv effekt, P 

• Reaktiv effekt, Q 

• Strøm, I (rms og ev. kurveform) 

• Spenning, U (rms og ev. kurveform) 

• Ev. lastkoblerstilling/trinnkobler 

• Frekvens 

Produksjonsanlegg 

• Aktiv effekt, P 

• Reaktiv effekt, Q 

• Strøm, I (rms og ev. kurveform) 

• Spenning, U (rms og ev. kurveform) 

• Signal fra dempespole (pendlingsregistrering) 

• Frekvensreguleringsstatikk (i %) 

• Spenningsstatikk (i %) 

Last 

• Aktiv effekt, P 

• Reaktiv effekt, Q 

• Strøm, I (rms og ev. kurveform) 
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• Spenning, U (rms og ev. kurveform) 

• Ev. lastkoblerstilling/trinnkobler 

 

Målinger og meldinger skal overføres til systemansvarlig ved hjelp av systemansvarliges gjeldende 

standard for overføring av sanntidsinformasjon.  

 

 

3.11 § 20 Vern og reléplanlegging 

Forskriftstekst: 

Systemansvarlig kan fastsette type, plassering og innstilling av vern og gjeninnkoblingsutstyr i 

regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter (reléplaner). 

 

Konsesjonær er ansvarlig for tilfredsstillende vern i egne anlegg, herunder iverksetting av 

reléplaner. 

3.11.1 Bakgrunn og begrunnelse 

3.11.1.1 Første ledd 

Et velfungerende vernsystem er avgjørende for å ivareta tilfredsstillende personsikkerhet, 

komponentsikkerhet, leveringskvalitet og forsyningssikkerhet. 

 

Vernsystemene skal detektere feiltilstander i nettet og sikre frakobling av feilbefengte komponenter i 

henhold til de krav som er angitt i Nasjonal Veileder for funksjonskrav i kraftsystemet - NVF. Dette skal 

skje selektivt slik at kun feilbefengt komponent kobles ut. I enkelte tilfeller er det utfordrende/umulig å 

få til en selektiv feilklarering. Dette vil gjerne kunne skje i anlegg der man ikke har fullverdig 

apparatanleggsbestykning som eksempelvis t-avgreininger. Videre skal vernsystemene sikre at 

komponenter som ikke har feil, ikke kobles ut. I mange tilfeller vil det å skille mellom disse tilstandene 

være utfordrende. Gitte situasjoner med høy laststrøm kombinert med lave spenninger, 

innkoblingsforløp, harmonisk støy etc. vil kunne være kilder til at vern gir uønsket frakobling.  

 

I henhold til krav fastsatt i NVF skal vernsystemer gi tilfredsstillende reservedekning i tilfelle primære 

vernsystem svikter. Mest kritisk vurderes å være manglende frakobling ved feil. Mulige konsekvenser 

ved manglende feilklarering kan være personskade, havari av utstyr og mørklegging av områder. 

 

Den som utarbeider reléplaner utfører analyser av ulike scenarioer i kraftsystemet for å sikre at 

vernene stilles inn for å ivareta den funksjonaliteten som er beskrevet over. 

 

For å etablere tilstrekkelig gode vernsystemer kreves inngående kjennskap til funksjonalitet i 

kraftsystemet og egenskaper til de ulike komponentene i dette systemet. En må også ha god 

kunnskap om kraftsystemets topologi i "nåtid" og fremtid for å sikre at vernsystemene utformes på en 

rasjonell måte for å ivareta gjeldende og fremtidige behov.  

 

Et vernsystem kan dekke flere komponenter i kraftsystemet, og vil kunne gå på tvers av 

eiergrensesnitt. Den enkelte konsesjonær har ansvar for å sikre tilfredsstillende vernfunksjon i egne 

anlegg samt å sikre nødvendig koordinering mot andre konsesjonærer. Dette er nærmere beskrevet i 

3.11.2. 

 

3.11.1.2 Annet ledd 

Annet ledd inneholder konsesjonærplikter. Systemansvarlig utarbeider ikke retningslinjer for dette. 
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3.11.1.3 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Frem til nye retningslinjer er godkjent er gjeldende praksis at systemansvarlig utarbeider releplaner for 

vern og gjeninnkoblingsutstyr i hele transmisjonsnettet og i de deler av regionalnettet som er av 

vesentlig betydning for driften av transmisjonsnettet. Med vesentlig betydning menes: Ledningsfelt 

tilknyttet samleskinner i transmisjonsnettet med spenningsnivå større enn eller lik 132 kV, samt T-

avgreininger tilknyttet transmisjonsnettet.  

 

Systemansvarlig foreslår å endre på denne praksisen slik at det blir større samsvar mellom 

praktisering og tekst i forskriften. Nytt forslag innebærer noen prinsipielle endringer for konsesjonærer 

som er eiere av transmisjonsnett. Den enkelte konsesjonær skal selv utarbeide releplaner for vern 

som denne konsesjonæren eier. I tilfeller der vernet fungerer som primært vernsystem for annen 

konsesjonærs anlegg må releplan utarbeides i samråd med denne eier.  

 

Systemansvarlig vil kun fatte vedtak om løsning for vernsystem og fastsetting av innstillingsplaner i 

enkeltsaker der systemansvarlig finner grunnlag for dette, eventuelt at andre aktører ønsker 

systemansvarliges vurdering. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.11.2.  

3.11.2 Forslag til retningslinjer fos § 20 

3.11.2.1 Første ledd 

Konsesjonær er selv ansvarlig for å utarbeide løsning for vernsystemet og innstillingsplaner for egne 

vernenheter.  

 

I tilfeller der et vernsystem dekker flere konsesjonærer skal konsesjonærene utarbeide løsning for 

vernsystemet. Eier av vernenhet(er) skal utarbeide innstillingsplaner for egne vern. Dette skal skje i 

samråd med eier av beskyttet komponent.  

 

I alle tilfeller skal konsesjonærene sikre at vernsystemet oppfyller de krav til vernfunksjonalitet som er 

beskrevet i NVF, nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet. Denne veilederen foreligger som 

vedlegg til retningslinjer for fos § 14. Den enkelte konsesjonær er selv ansvarlig for anskaffelse av 

utstyr og innstilling av dette i henhold til gjeldende innstillingsplan. 

 

Systemansvarlig kan fatte vedtak om type, plassering og innstilling av vern og gjeninnkoblingsutstyr i 

regional- og transmisjonsnettet, samt tilknyttede produksjonsenheter. 

Dette vil kunne inntreffe i tilfeller der det avdekkes at vernsystemene ikke gir tilfredsstillende 

funksjonalitet. 

 

• For nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg vil slike tilfeller kunne avdekkes i 

forbindelse med gjennomgang av fos § 14 søknader. Konsesjonær må i denne søknaden 

opplyse om at krav beskrevet i NVF ikke er oppfylt..   

 

• Systemansvarlig kan gjennom fos § 20 fatte vedtak for eksisterende anlegg dersom 

konsesjonæren ikke har tilfredsstillende vernløsninger. Dette kan eksempelvis oppdages i 

forbindelse med nye prosjekter, gjennomgang etter driftsforstyrrelser og øvrig arbeide knyttet 

til vernsystemer.  

 

• Ved tilfeller der en konsesjonærs vernløsning kan få innvirkning på en annen konsesjonærs 

vernløsning skal konsesjonærene forsøke å komme til en enighet om dette. Dersom flere 

konsesjonærer blir berørt og disse ikke kommer til enighet om valg av vernløsning, vil 

systemansvarlig vedta løsning som ivaretar tilfredsstillende systemfunksjonalitet.  

 

• Tilfeller der konsesjonær(er) tar initiativ til at systemansvarlig foretar en vurdering 
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Systemansvarlig legger som hovedregel NVF (Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet, 

vedlegg til retningslinjer for fos § 14) til grunn i de vurderinger som gjøres når vernsystemer vurderes. 

NVF beskriver funksjonskrav for vernsystemer, herunder krav til feilklareringstider for primære 

vernfunksjoner og reservefunksjoner..  

 

Det kan være tilfeller der vernsystemer ikke oppfyller kravene gitt i NVF, eller forløperen FIKS 2012. 

Dette vil kunne gjelde eldre anlegg som ble bygget før NVF eller FIKS trådte i kraft. Noen av disse 

anleggene kan være utformet på en slik måte at det ikke er mulig å oppfylle kravene uten å måtte 

foreta dyre investeringer for å oppfylle gjeldende krav. I slike tilfeller kan systemansvarlig komme med 

forslag til forbedring og fatte vedtak om dette iht. fos § 20 eller fos § 14.   

 

Innsending av reléplaner 

Reléplaner sendes inn via Fosweb iht. energilovforskriften § 6-1 (fra 1.1.2019, tidligere fos § 14a), 

første og annet ledd. Konsesjonær skal sende inn releplaner for alle produksjonsanlegg (aggregater) i 

stasjonen, og for alle nettanlegg i stasjoner tilknyttet transmisjonsnettet (verninnstillinger for avganger 

og ev. samleskinnevern). 

 

Gjeldende reléplaner skal sendes inn snarest mulig etter idriftsettelse, senest 4 uker etter idriftsettelse.  

 

En reléplan skal inneholde de data som er nødvendige for å stille inn vern for å gi tilfredsstillende 

funksjon. Det må tydelig fremgå hvilken stasjon og komponent releplanen gjelder for. Informasjon om 

feilklareringstider, evt. manglende selektivitet eller ev. manglende verndekning må fremgå. 

 

Eventuelle forutsetninger for tilfredsstillende vernfunksjon må også fremgå, eksempelvis om det er 

spesifikke driftskoblinger som legges til grunn for å oppnå tilfredsstillende funksjon. 

Det må fremgå om det er enkelte driftskoblinger som medfører at angitte verninnstillinger/vernsystem 

ikke vil gi tilfredsstillende funksjon. Dersom releplanen dekker innstillinger for flere parametersett må 

dette tydelig angis. 

 

3.11.2.2 Annet ledd 

Ingen retningslinjer til annet ledd da dette er en konsesjonærplikt. 

 
 

3.12 § 22b Rapportering av spenningskvalitet 

Forskriftstekst som gjøres gjeldende fra 1.7.2020: 
Konsesjonær skal rapportere til systemansvarlig spenningskvalitetsmålinger utført i 

henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 

2A-2 første, tredje, fjerde og femte ledd. Systemansvarlig kan fastsette ytterligere 

parametere som skal rapporteres.  

 

Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og metode for rapportering etter første 

ledd. 

 

Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv innrapportering 

av spenningskvalitetsdata i henhold til første ledd, og sørge for systemer og rutiner som 

sikrer en effektiv tilgang til og bruk av spenningskvalitetsdataene. 

 

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi dersom 

konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til denne paragrafen. 
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3.12.1 Bakgrunn og begrunnelse 

Rapportering av spenningskvalitet frem til i dag 

Med virkning fra januar 2015 (måledata for 2014) ga NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) 

gjennom forskrift om leveringskvalitet (fol § 2A-2. Registrering og rapportering av spenningskvalitet) 

alle norske nettselskap pålegg om å rapportere måledata for spenningskvalitet inn til en nasjonal 

database hos NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi). Rapporteringsløsningen innebar en 

etterskuddsvis innrapportering av måledata for et helt år innen 1. februar det påfølgende året. 

Måledata må konverteres til PQDIF format (IEEE1159.3) ut fra nettselskapenes databaser med en 

PQDIF fil for hvert målepunkt (hvert instrument). Datafilene lastes opp manuelt ved pålogging på 

Altinn og knyttes til hvert enkelt målepunkt med sine tilhørende metadata (målepunktinformasjon). 

 

Listen under inneholder de mest anvendte spenningskvalitetsparametere, hvor de med uthevet skrift 

rapporteres inn til NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) iht. fol i dag.  

 

- Frekvens (grunnharmonisk frekvens) 

- Langsomme RMS spenningsvariasjoner 

- Spenningssprang (>3%) 

- Ubalanse i spenningen 

- Flimmer PLT 

- Flimmer PST 

- Kortvarige underspenninger 

- Kortvarige overspenninger 

- Transiente overspenninger (impuls) 

- Total harmonisk forvrengning (THD) 

- Individuelle overharmoniske spenninger (H2, H3, H4, H5 osv.) 

 

Foreslått ny ordning for rapportering av spenningskvalitet 

NVE (nå Reguleringsmyndigheten for energi) har foreslått at systemansvarlig skal overta den 

nasjonale spenningskvalitetsdatabasen (NASDAT) og samtidig modernisere databasen slik at den gir 

mer nytte for alle konsesjonærer, se høringsdokument nr. 4/2019 kapittel 3. 

 

Systemansvarlig skal sørge for at både måledata (rådata) og statistikk fra NASDAT er tilgjengelig for 

alle konsesjonærer ved pålogging i Fosweb. Konsesjonærene vil få tilgang til måledata og statistikk fra 

alle Statnetts målepunkter. Konsesjonærene vil også få tilgang til måledata fra målepunktene til 

konsesjonærer med tilstøtende nett. 

 

For å bidra til effektivisering og automatisering av den nasjonale spenningskvalitetsdatabasen 

(NASDAT) blir det i iverksatt en overgang fra manuell opplasting av måledata til kontinuerlig og 

automatisk overføring av måledata (Det er allerede startet opp automatisk overføring fra enkelte 

konsesjonærer). Konsesjonærer som ønsker å være tidlig ute med å automatisere rapporteringen av 

måledata kan kontakte systemansvarlig.  

 

I en overgangsperiode, frem til 01.01.2022, vil det fortsatt være mulig for konsesjonærene lokalt å 

eksportere måledata til PQDIF format og deretter rapportere måledata manuelt inn til NASDAT. 

Manuell rapportering skal skje ved pålogging i Fosweb. Automatisk overføring av data skal foregå med 

krypterte kommunikasjonskanaler for å ivareta informasjonssikkerheten. 

 

Fordeler ved automatisk og kontinuerlig dataoverføring: 

- Konsesjonærene slipper arbeidet med å konvertere måledata til PQDIF og å laste opp 

dataene manuelt 

- Ingen tap av informasjon/data eller parametere da konvertering av måledata til PQDIF ikke 

lenger er nødvendig 
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- Måledataene kan benyttes av konsesjonærene til den daglige drift i feilanalyse, planarbeid 

med mer da man ved pålogging til NASDAT har tilgang til ferske måledata fra 

transmisjonsnettet og det nærliggende/tilgrensende distribusjonsnettet. 

- Mulighet for å se statistikk og utvikling i spenningskvalitet i den regionen man tilhører og 

sammenligning med andre regioner (som resultat av utbygging av fornybar produksjon, nye 

utenlandsforbindelser mm) 

 

PQDIF dataformat på måledata fra konsesjonærene inn til databasen er kun nødvendig ved manuell 

rapportering av måledata inntil dette er utfaset. Ved automatisk overføring av måledata fra 

instrumenter til databasen vil de nødvendige rådata overføres uten noen konvertering, 

filtrering/aggregering og tap av informasjon. Dataformat for automatisk overføring vil være 

standardformat for hvert enkelt måleinstrument (fabrikat og modell). Ved automatisk overføring av 

måledata fra instrumentene til databasen vil Metruminstrumentene (PQ140) og Elspecinstrumentene 

(G4420, G4430 og G4500) overføre alle de vanligste parameterne uten at konsesjonærene trenger å 

foreta noen konfigurering (endringer i innstillinger) i forhold til hvilke innstillinger som benyttes i dag for 

å kunne rapportere inn i henhold til dagens krav.  

 

Endringer i hvilke måledata som skal rapporteres ved overgang til automatisk rapportering 

Da man ved innføring av automatisk overføring av data vil inkludere rapportering av individuelle 

overharmoniske komponenter må de av konsesjonærene som benytter Dranetz (Encore) instrumenter, 

og ikke allerede har aktivisert måling av individuelle overharmoniske komponenter, aktivere dette i 

instrumentene. Dette gjøres ved kun å kopiere eller skrive inn 1-25 (alternativt 1-40) i feltet "harmonics 

to trend" i instrumentene.  

 

Det anses som viktig å få de individuelle overharmoniske komponentene (UHn opp til minimum 25.h) 

inn i databasen og ikke bare total harmonisk forvrengning (THD). Dette fordi THD kun kan anses som 

en indikator på om det faktisk er lave eller høye verdier av overharmoniske spenninger. THD forteller 

ikke om høye verdier skyldes resonans eller ved hvilke frekvenser det er mindre utfordringer eller 

større problemer. Med informasjon om de individuelle overharmoniske komponentene er det mye 

bedre muligheter for å forstå og eventuelt finne kildene til forstyrrelsene.  

 

Det kan på et senere tidspunkt bli aktuelt å stille krav til rapportering av: 

- Frekvens (kan være viktig ved separatnett/øydrifter) 

- Ubalanse i spenningen 

- Transiente overspenninger 

 

Dette vil ikke medføre konsekvenser (konfigurering) for Metrum og Elspec instrumenter, men kan 

medføre behov for å konfigurere Dranetz instrumenter avhengig av hva konsesjonærene allerede har 

slått på av parametere. Omkonfigurering av Dranetz Encore instrumenter til å rapportere flere 

parametere tar noen få minutter per instrument etter pålogging på instrumentet. 

 

Informasjonen om hvert målepunkt (GPS-koordinater, spenningsnivå, jordingssystem, 

kortslutningsytelse, med mer) vil bli videreført i NASDAT slik NVE (nå Reguleringsmyndigheten for 

energi) har gjennomført dette, men uten utfylling på Altinn. Dette vil kun være nødvendig å sende inn 

på nyopprettede målepunkter (målepunkter det ikke allerede er rapportert inn data fra). 

 

3.12.1.1 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Systemansvarlig viser til NVEs (nå Reguleringsmyndigheten for energi) vurdering av administrative og 

økonomiske konsekvenser beskrevet i høringsdokument nr. 4/2019 kapittel 3. Konklusjonen til NVE 

(nå Reguleringsmyndigheten for energi) er: " Samlet sett mener NVE dette forsvarer kostnadene ved 

at systemansvarlig skal opprette og drifte en nasjonal database for spenningskvalitetsmålinger". 
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3.12.2 Forslag til retningslinjer fos § 22b 

3.12.2.1 Første ledd 

Systemansvarlig vil i samarbeid med konsesjonærene fortløpende vurdere hvilke parametere som skal 

rapporteres basert på hvilken bruk og nytte man ønsker å ha av den nasjonale 

spenningskvalitetsdatabasen (NASDAT). Eventuelle endringer vil være gjenstand for høring hos 

aktørene og godkjenning av Reguleringsmyndigheten for energi jfr. fos § 28a. 

 

3.12.2.2 Annet ledd 

Format, innhold og metode for manuell rapportering 

Manuell rapportering skal i hovedsak foregå som tidligere år med eksport av måledata til PQDIF 

format (IEEE 1159.3) med en datafil for hvert målepunkt. Manuell rapportering av 

spenningskvalitetsmålinger til NASDAT hos systemansvarlig gjøres for måledata fra og med 2020 

innen 1.februar påfølgende år via innlogging på Fosweb-portalen. Etter at måledata for 2019 er 

innrapportert til Reguleringsmyndigheten for energi (innen 1.2.2020), avsluttes innrapportering til 

Reguleringsmyndigheten for energis database. 

 

Følgende spenningskvalitetsparametere skal rapporteres: 

- Langsomme RMS spenningsvariasjoner 

- Spenningssprang (>3%) 

- Flimmer PLT 

- Flimmer PST 

- Kortvarige underspenninger 

- Kortvarige overspenninger 

- Total harmonisk forvrengning (THD) 

 

Manuell rapportering vil tillates i en overgangsperiode frem til og med 01.02.2022. Data fra og med 

01.01.2022 skal rapporteres inn automatisk. 

 

Format, innhold og metode for automatisk rapportering 

Innrapportering til systemansvarlig skal etter en overgangsperiode, der manuell rapportering fases ut, 

foregå som automatisk overføring av rådata over krypterte tuneller fra måleinstrumentene til den 

nasjonale databasen. Ved automatisk overføring av måledata fra instrumenter til databasen vil de 

nødvendige rådata overføres uten noen konvertering, filtrering/aggregering og tap av informasjon. 

Dataformat for automatisk overføring vil være standardformat for hvert enkelt måleinstrument (fabrikat 

og modell). Ved automatisk overføring legges det til en ytterligere parameter som skal rapporteres, 

markert med uthevet tekst i listen nedenfor.  

 

Følgende spenningskvalitetsparametere skal rapporteres: 

- Langsomme RMS spenningsvariasjoner 

- Spenningssprang (>3%) 

- Flimmer PLT 

- Flimmer PST 

- Kortvarige underspenninger 

- Kortvarige overspenninger 

- Total harmonisk forvrengning (THD) 

- Individuelle overharmoniske spenninger opp til minimum 25.harmoniske  

 

Registrering av nye målepunkter 

For nye målepunkter må informasjonen om hvert målepunkt sendes inn via Fosweb. Dette gjelder 

både for manuell og automatisk rapportering. 

 

Informasjon om hvert målepunkt (“metadata”): 
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• Navn på målepunkt 

• UTM sone  

• UTM koordinat ØST  

• UTM koordinat NORD  

• Fylke  

• Kommune  

• Nominell spenning (kV) 

• Minste Ik2, min (kA)  

• Største Ik2, min (kA)  

• Type nett (luft, kabel, blandet) 

• Systemjording 

• Produsent måleinstrument  

• Klasse måleinstrument (A, B, S) 

• Ev. kommentar 

 

Krav til format og metoder  

Systemansvarlig vil vurdere eventuelle nødvendige endringer i format og metode for overføring av 

måledata opp mot eventuelle endringer i internasjonale standarder og nasjonale 

sikkerhetsbestemmelser. Systemansvarlig skal på denne bakgrunn fastsette hvilken 

overføringsmetode og hvilket format det er mest hensiktsmessig å benytte for en sikker og effektiv 

overføring av rapporteringspliktige måledata. Eventuelle endringer i format og metode for overføring 

av måledata vil medføre høring hos bransjen og senere godkjenning av Reguleringsmyndigheten for 

energi. Konsesjonærer vil gis tilstrekkelig tid for å kunne tilpasse seg endringene. 

 

3.12.2.3 Tredje ledd 

Systemansvarlig tilrettelegger for et standardisert og sikkert opplegg for automatisk og kontinuerlig 

innsamling (rapportering) av måledata inn i NASDAT. Dette gjelder både programvare og eventuelle 

komponenter. Systemansvarlig skal kunne gi anbefaling til konsesjonærer på grundig testet hardware 

med standardisert konfigurasjon for sikker og effektiv overføring av måledata.  

 

Systemansvarlig skal sørge for at både måledata (rådata) og statistikk fra NASDAT er tilgjengelig for 

alle konsesjonærer ved pålogging i Fosweb. Konsesjonærene vil få tilgang til måledata og statistikk fra 

alle Statnetts målepunkter. De vil også få tilgang til måledata fra målepunktene til konsesjonærer med 

tilstøtende nett. 

 

3.12.2.4 Fjerde ledd 

Ved manuell rapportering: 

I overgangsperioden fra manuell opplasting av måledata til automatisk og kontinuerlig overføring av 

data skal systemansvarlig skriftlig varsle Reguleringsmyndigheten for energi dersom konsesjonærer 

som rapporterer manuelt ikke laster opp pålagte data innen de angitte frister. 

 

Ved automatisk rapportering 

Systemansvarlig skal sørge for tilstrekkelige systemer tilknyttet NASDAT for å kunne følge med på om 

det oppstår feil ved at måledata ikke overføres (rapporteres) automatisk. Dersom feil i overføringen 

skyldes systemer (programvare, servere, komponenter) hos konsesjonærer skal systemansvarlig 

umiddelbart varsle konsesjonær. Dersom konsesjonær ikke utbedrer feilen innen tidsfristen (2 uker) 

skal systemansvarlig skriftlig varsle Norges vassdrags- og energidirektorat. Tidsfristen er satt slik at 

sannsynligheten for overskriving/tap av måledata skal være svært liten. 
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4 Vedlegg 
 

4.1 Kontaktinformasjon 

Kontaktpersoner for høringen er: 

- Hans Olav Ween, avdelingsleder, hans.ween@statnett.no 

- Adele Moen Slotsvik, seniorrådgiver, adele.slotsvik@statnett.no 

 

Ved spørsmål ta kontakt via fos@statnett.no. 

 

 

4.2 Vedlegg til retningslinjene til for de enkelte bestemmelsene 

 

Fos § 8a 

• Vilkår for produksjonsglatting 

 

Fos § 9 

• Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i marked for FCR 

• Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i sekundærreservemarkedet 

• Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) 

 

Fos § 11 

• Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i regulerkraftmarkedet (RKM) 

 

Fos § 14 

• Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemer (NVF) 

• Søknadsmaler iht. fos § 14 (nettanlegg, produksjonsanlegg, HVDC-anlegg og forbruksanlegg) 

• Veileder for søknadspliktige anlegg iht. fos § 14  

 

 

4.3 Referanser og øvrige veiledningsdokumenter 

- Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet – lovdata.no 

- Statnetts web-dokument 'Praktisering av systemansvaret' 

- NVE-rapport 4/2019 Forslag til endring i forskrift om systemansvaret, høringsdokument 

mailto:hans.ween@statnett.no
mailto:adele.slotsvik@statnett.no
mailto:fos@statnett.no
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Praktisering-av-systemansvaret/



