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Kjære Statnett SF, 

Dokumentet 20/00051-1 Svar på høring om retningslinjer til utøvelse av systemansvaret for 

sak Svar på høring om retningslinjer til utøvelse av systemansvaret er blitt sendt fra Troms 

Kraft AS. Se vedlegg for innhold i ekspederingen. 

Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares. 
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Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 
      20/00051-1 07.02.2020 

Svar på høring om retningslinjer til utøvelse av systemansvaret 

Viser til høring om retningslinjer for utøvelse av systemansvaret publisert 11.11.2019.  
 
 
§ 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22b 
 
Troms Kraft Nett har ingen særskilte merknader. 
 
  
§ 14 Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet 
 
På generelt nivå oppfattes NVFen i enkelte tilfeller som en skjerping av funksjonskrav. Følgen av dette kan 
være høyere investeringskostnader. Dersom disse innskjerpede kravene ikke medfører økt nytte for 
samfunnet, ser Troms Kraft Nett en mulig konflikt mellom kravene i NVFen og målet om en samfunnsrasjonell 
utvikling av strømnettet.  
 
Troms Kraft Nett registrerer at det for enkelte anleggstyper legges opp til bruk av behovsprøving der hvor 
konsesjonær ønsker å avvike fra funksjonskrav med høy- og høyeste fleksibilitet. Ved bruk av behovsprøving er 
det derimot viktig at Statnett har transparente vurderingskriterier og dokumentasjonskrav som understøtter 
likebehandling av konsesjonærer. Troms Kraft Nett forventer at det samfunnsøkonomiske perspektivet veier 
tungt når §14 vedtak fattes.  
 
I forhold til Statnetts ønske om å komme tidlig inn i beslutningsprosessene med §14 vurderinger, så stiller 
Troms Kraft Nett seg positive til dette. I denne sammenheng kan en presisering av hvor §14 saksbehandlingen 
plasserer seg på tidslinjen i en anleggskonsesjonsprosess være nyttig. 

 
 
Med hilsen 
Troms Kraft Nett AS 
 
Frode Årdal 
Teamleder Langtidsplan 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner 
 
      


