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Agenda – DCC møte 06.01.17

• Introduksjon

• Generelle krav til plan og idriftsettelse

• Generelle krav til kost-nytte analyse og unntak

• Generelle krav til kravetterlevelse

Fremtiden er elektrisk



Fremtiden er elektrisk



Møteplan for våren

• Møte i april/mai
• Forbrukerfleksibilitet

• Øvrig og resterende paragrafer som ikke er gjennomgått

• Møte i juni
• Restanser og gjennomgang av konsistens

Fremtiden er elektrisk



Nordisk samarbeid

• NCCI – Nordic Coordination of Connection Code 
Implementation
• Medlemmer fra Svenska Kraftnät, Statnett, Energinet.dk og Fingrid. 
• Uenigheter om omfanget av hva som skal/bør koordineres

• Nordic Analysis Group (NAG) skal bidra med forslag 
og anbefalinger. 

• Implementation Guideline documents (IGDs)

Fremtiden er elektrisk



Generelle krav til plan og idriftsettelse

Fremtiden er elektrisk



Oversikt

Fremtiden er elektrisk

§ Innhold

22 Generelle bestemmelser

23 Tillatelse til spenningssetting

24 Midlertidig driftstillatelse

25 Permanent driftstillatelse

26 Begrenset driftstillatelse



Formål med bestemmelsene

• Bestemmelsene fastlegger prosedyren for godkjenning av idriftsettelse av nytt forbruk 

tilknyttet transmisjonsnettet, nytt distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, og nytt 

distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet. 

• Prosedyren skal sikre:

– at systemansvarlig/aktuelt nettselskap er kjent med nye anlegg før de idriftsettes, 

– at de tekniske funksjonskrav som skal avtales i henhold til forordningen har blitt avtalte, samt 

– at anleggene overholder de tekniske funksjonskravene.

Fremtiden er elektrisk



Generelle bestemmelser - § 22

• Prosedyren for idriftsettelse består av tre delprosesser:
• tillatelse til spenningssetting

• midlertidig driftstillatelse

• permanent driftstillatelse

• Konsesjonær skal dokumentere overfor systemansvarlig/aktuelt nettselskap at nye anlegg 

oppfyller kravene som er fastsatte i forordningen. Dette gjøres ved å gjennomføre prosedyren 

for idriftsettelse som er beskrevet i artiklene 23 til 26.

• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap skal spesifisere og offentliggjøre detaljene i prosedyren 

for idriftsettelse ved tilknytning.

Fremtiden er elektrisk



Tillatelse til spenningssetting - § 23

• Konsesjonær kan ikke spenningssette intern kraftforsyning og hjelpesystem via enhetens 

normale nettilknytning før det foreligger et dokument som tillater spenningssetting. 

• Systemansvarlig skal utstede dokumentet som tillater spenningssetting. Dette forutsetter at 

konsesjonær har gjennomført de nødvendige forberedelsene, inkludert at avtale er inngått 

med systemansvarlig/relevant nettselskap om vern- og reguleringsinnstillinger i 

tilknytningspunktet. 

Fremtiden er elektrisk



Midlertidig driftstillatelse - § 24

• Konsesjonær kan ikke starte midlertidig drift av et anlegg før det foreligger et dokument som tillater 
midlertidig drift. Midlertidig drift vil si å levere/trekke kraft via nettilknytningen under en begrenset 
tidsperiode.

• Systemansvarlig skal utstede dokumentet som gir midlertidig driftstillatelse, under forutsetning av at data 
og analyser som er påkrevet i denne artikkel er gjennomgått og godkjent.

• Systemansvarlig har, med hensyn til data og analyser, rett til å kreve at konsesjonær leverer følgende: 

• en punktvis erklæring om kravetterlevelse,

• detaljerte tekniske data, med relevans for nettilknytning av enheten, i henhold til systemansvarliges spesifikasjon,

• utstyrssertifikat som er utstedt av et sertifiseringsorgan som er godkjent for sertifisering, når slike sertifikater utgjør en 
del av grunnlaget for å vise kravetterlevelse,

• simuleringsmodeller, som spesifisert i § 21 av systemansvarlig, 

• analyser med den detaljeringsgrad som systemansvarlig etterspør og som viser statiske og dynamiske egenskaper i 
henhold til kravene i § 43, § 46 og § 47, og 

• detaljert dokumentasjon av praktisk metode for å fullføre kravetterlevelsetester i henhold til kapittel 2 i del VI.

Fremtiden er elektrisk



Midlertidig driftstillatelse - § 24

• Maksimal tidsperiode for midlertidig driftstillatelse for et anlegg er 24 måneder. 

Systemansvarlig har rett til å angi en kortere tidsperiode for midlertidig driftstillatelse. 

• En forlengelse av tidsperioden for midlertidig driftstillatelse skal i utgangspunktet kun 

innvilges i de tilfeller der konsesjonær har gjort betydelige fremskritt mot full kravetterlevelse. 

Utestående punkter skal identifiseres tydelig når det søkes om forlengelse. 

• En forlengelse av tidsperioden for midlertidig driftstillatelse for et anlegg kan også innvilges 

dersom konsesjonær søker til systemansvarlig om unntak fra ett eller flere krav i forskriften

iht. unntaksprosedyren, før tidsperioden for midlertidig driftstillatelse er utløpt (24 mnd).

Fremtiden er elektrisk



Permanent driftstillatelse - § 25

• Et dokument som gir permanent driftstillatelse skal gi konsesjonær rett til å drive anlegget og 

levere/trekke kraft via nettilknytningen. 

• Systemansvarlig skal utstede dokumentet som gir permanent driftstillatelse. Dette forutsetter 

at eventuelle mangler i forhold til kravene i denne forskrift som har blitt avdekket under 

tidsperioden for midlertidig driftsgodkjenning har blitt utbedret, samt at data og analyser som 

er påkrevet nedenfor er gjennomgått og godkjent. 

• Konsesjonær skal med hensyn til data og analyser levere følgende til systemansvarlig:

a) en punktvis erklæring om kravetterlevelse,

b) en oppdatering av de tekniske data, simuleringsmodeller og analyser som refereres til i § 24 

ved bruk av faktisk målte verdier under prøveperioden.

Fremtiden er elektrisk



Permanent driftstillatelse - § 25

• Dersom mangel på samsvar forskriften identifiseres kan unntak innvilges ved søknad til systemansvarlig i 

henhold til unntaksprosedyren i forskriften. Systemansvarlig skal utstede et dokument som gir permanent 

driftstillatelse under forutsetning at anlegget overholder bestemmelsene i unntaket.

• Dersom en søknad om unntak avslås skal systemansvarlig ha rett å nekte drift av anlegget inntil 

konsesjonær i samarbeid med systemansvarlig utbedrer aktuell(e) mangel (mangler) og systemansvarlig 

anser at anlegget overholder bestemmelsene i denne forskrift.

• Dersom konsesjonær i samarbeid med systemansvarlig/aktuelt nettselskap ikke utbedrer aktuell(e) 

mangel (mangler) innenfor en rimelig tidsperiode, og senest innen seks måneder etter at søknaden om 

unntak har blitt avslått, kan enhver av partene henvende seg til NVE for vedtak i saken.

Fremtiden er elektrisk



Begrenset driftstillatelse - § 26

• Et konsesjonær som har fått innvilget permanent driftstillatelse skal umiddelbart (og senest 

innen 24 timer) informere systemansvarlig som innvilget den permanente driftstillatelsen i 

følgende tilfeller:

– anlegget enten er utsatt for en vesentlig endring eller midlertidig har mistet egenskaper som påvirker 

enhetens ytelse, eller

– feil på utstyr fører til manglende etterlevelse av ett eller flere krav.

• Konsesjonær kan i samråd med systemansvarlig og avhengig av arten av endringen bli enig 

om en utvidet tid for å informere systemansvarlig.

• Konsesjonær skal søke til systemansvarlig om en begrenset driftstillatelse dersom 

konsesjonær forventer at omstendighetene foran skal vedvare i mer enn tre måneder.

Fremtiden er elektrisk



Begrenset driftstillatelse - § 26

• Systemansvarlig skal utstede et dokument som gir begrenset driftstillatelse, dokumentet skal 

inneholde følgende informasjon som skal være tydelig identifiserbar:

– de uløste spørsmål som berettiger innvilgelse av den begrensete driftstillatelsen,

– ansvarsområdene og tidsrammene for den forventede løsningen, og 

– en maksimal gyldighetsperiode som ikke skal overskride 12 måneder.

• Den permanente driftstillatelsen skal tilbakekalles under den tidsperiode da den begrensete 

driftstillatelsen er gyldig med hensyn på de punkter som den begrensede driftstillatelsen 

vedrører.

• Systemansvarlig kan ytterligere forlenge den begrensede driftstillatelsen ved søknad om 

unntak fra ett eller flere krav i denne forskrift i henhold til unntaksprosedyren i forskriften før 

gyldighetsperioden for den begrensete driftstillatelsen har løpt ut.

Fremtiden er elektrisk



Begrenset driftstillatelse - § 26

• Systemansvarlig skal ha rett til å nekte å tillate drift av et anlegget når en begrenset 

driftstillatelse ikke lengre er gyldig. I slike tilfeller skal den tidligere utstedte permanente 

driftstillatelsen gjøres ugyldig.

• Hvis systemansvarlig ikke godkjenner en forlengelse av gyldighetsperioden for en begrenset 

driftstillatelse, eller nekter å tillate drift av anlegget når den begrensete driftstillatelsen har løpt 

ut (iht. punktene foran), kan konsesjonær vende seg til NVE for et vedtak i saken. En slik 

henvendelse skal skje innen seks måneder etter at systemansvarlig/aktuelt nettselskap har 

nektet å tillate drift av anlegget.

Fremtiden er elektrisk



Sammenligning med dagens krav

• Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14 kravstiller blant annet at konsesjonær skal 
informere systemansvarlig om planer for nye anlegg og endring av egne anlegg tilknyttet 
regional- eller sentralnettet, og at systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av disse 
anlegg før de kan idriftsettes.

• Fos § 14 kravstiller også at områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for 
nye eller endringer i eksisterende enheter i eget distribusjonsnett, når disse planene kan ha 
vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- eller sentralnettet. Systemansvarlig kan 
da fatte vedtak vedrørende anleggenes funksjonalitet.

• I tillegg inneholder fos § 14a krav til rapportering av anleggsdata til systemansvarlig for nye 
anlegg og endringer i eksisterende anlegg. Dette gjelder alle anlegg i eller tilknyttet regional- eller 
sentralnettet, samt for konsesjonspliktige produksjonsenheter tilknyttet distribusjonsnett.

• Detaljert informasjon om søknads- og godkjenningsprosedyren iht. fos § 14 er ikke spesifisert 
direkte i fos, men veiledende og detaljert informasjon om prosessen er i stedet offentliggjort på 
systemansvarliges nettsider. Forslagene til nye forskriftstekster er betydelig mer detaljerte når 
det gjelder kravene til (søknads- og) godkjenningsprosedyren enn fos § 14, og krever samtidig at 
ytterligere detaljer skal offentliggjøres av systemansvarlig. 

Fremtiden er elektrisk



Sammenligning med dagens krav

• Dagens prosedyre iht. fos § 14 inkluderer at systemansvarlig i et godkjenningsdokument vedtar 
de tekniske funksjonskrav som forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet 
transmisjonsnettet, og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet skal etterleve, og 
godkjenningen gir aksept til den eventuelle dokumentasjon (inkludert de nødvendige analyser) 
som konsesjonær har tatt frem for å bekrefte at kravene etterleves. I de nye forskriftstekstene er 
de tekniske funksjonskravene noe som i utgangspunktet skal avtales i en nettilknytningsavtale, 
mens godkjenningsprosedyren skal sikre at kravene etterleves.

• Dagens prosedyre iht. fos § 14 har begrensete krav til rapportering av anleggsdata før vedtak om 
idriftsettelse fattes. I stedet skal detaljert teknisk data innrapporteres til systemansvarlig senest 4 
uker før idriftsettelse iht. fos § 14a. Iht. den nye forskriften vil det bli en forutsetning at den 
detaljerte tekniske dataen for forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet 
transmisjonsnettet, og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet er innrapportert til 
systemansvarlig før en eventuell godkjenning.

Fremtiden er elektrisk



Statnetts anbefaling

• Bestemmelsene er i store deler fullstendig definert i EU-forordningen og muligheter for 

nasjonale valg er derfor vært begrensete. På bakgrunn av dette gis generelt ingen 

begrunnelse for formuleringene. 

• Statnett anbefaler imidlertid en forbedring nedenfor ved norsk innføring av forskriften: 

• §§ 22 til 26 skal iht. overskriften på kapittel 2 i del II omfatte idriftsettelse av nytt forbruk tilknyttet 

transmisjonsnettet, nytt distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, og nytt distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet. Statnett synes det er uheldig at håndtering av nedleggelse av anlegg ikke ligger under 

dette kapittelet. Med fare for at informasjonen blir skjult, foreslår Statnett at en egen paragraf som håndterer 

krav om informasjon ved nedleggelse av forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet, og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet opprettes under kapittel 2 i del II. 

Fremtiden er elektrisk



Diskusjonspunkter

• Bør krav til innmelding ved nedleggelse av forbruk tilknyttet 

transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, 

og distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet innlemmes i dette 

kapitlet? 

Fremtiden er elektrisk



Generelle krav til kost-nytte 

analyse og unntak

Fremtiden er elektrisk



Oversikt – kost-nytte analyse 

§ Innhold

65 Identifisering av kostnader og nytte med å stille krav til eksisterende forbruk 

tilknyttet transmisjonsnettet, eksisterende distribusjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet, eksisterende distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet 

og eksisterende forbruksanlegg

66 Prinsipper for kostnad-nytteanalyser

Fremtiden er elektrisk

• Bestemmelsene er fullstendig definert i EU-forordningene.



Formål med bestemmelsene

• Sikre at TSO-en stiller krav som er samfunnsøkonomisk rasjonelle.

• Klargjøre hva som skal til når det gjelder kostnad-nytte-analyser for å kunne stille 

krav til eksisterende enheter og for å innvilge unntak fra forordningen.

• Detaljere kravene til prosessen som skal gjennomgås før noen av kravene i EU-

forordningen kan stilles til eksisterende anlegg, forutsatt at disse anleggene ikke 

gjennomgår vesentlige endringer.

• Tydeliggjøre hvordan kvantitative kostnad-nytteanalyser skal gjennomføres.

Fremtiden er elektrisk



Sammenligning med dagens krav

• DCC koden er utarbeidet med utgangspunktet at bestemmelsene er samfunnsøkonomisk 
rasjonelle for nye anlegg. 

• Formålsbestemmelsene både i energiloven og forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 
(fos) utrykker at regelverket skal legges til rette for en samfunnsmessig rasjonell utvikling 
og utnyttelse av kraftsystemet. Det er med hjemmel i dette lovverket som systemansvarlig 
per i dag godkjenner idriftsettelse av nye anlegg (iht. fos § 14) og at nettselskapene inngår 
tilknytningsavtaler. 

• Nettmeldingen har tydeliggjort at samfunnsmessig rasjonell betyr det samme som 
samfunnsøkonomisk lønnsom.

• Dagens regelverk og veiledningsmateriale til samfunnsøkonomiske analyser (utgitt av 
DFØ og NVE) er lite konkret med hva dette betyr med hensyn til kostnad-nytteanalyser for 
anlegg i sammenligning med DCC koden.

Fremtiden er elektrisk



Oversikt – krav til unntak

Fremtiden er elektrisk

§ Innhold

50 Myndighet til å innvilge unntak

51 Generelle bestemmelser

52 Søknad om unntak fra eier eller en potensiell fremtidig eier av et 

forbruksenhet eller nettselskap/lukket distribusjonsnett

53 Søknad om unntak for forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, 

distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsnett tilknyttet 

transmisjonsnettet og forbruksanlegg fra nettselskap eller 

systemansvarlig

54 Register over unntak

55 Oppfølging av unntak



Formål med bestemmelsene

• Bestemmelsene muliggjør at regulator (NVE) kan innvilge forbruk tilknyttet 

transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsnett 

tilknyttet transmisjonsnettet eller forbruksanlegg unntak fra ett eller flere krav i forskriften

ved søknad fra eier eller en potensiell fremtidig eier av et forbruksenhet eller 

nettselskap/lukket distribusjonsnett.

• Bestemmelsene beskriver prosedyren for å søke om unntak, forutsetningene for å få unntak 

innvilget samt informasjon om hvordan unntak som er innvilget/avslått skal registreres.

Fremtiden er elektrisk



Bakgrunn til bestemmelsene

• Selv om det er forutsatt at kravene i den nye EU-forordningen for tilknytning av forbruk 

skal følges så langt som mulig, kan det ikke utelukkes at det eksisterer situasjoner der det 

er samfunnsøkonomisk urasjonelt å følge enkelte krav.

• Det er derfor naturlig at det eksisterer en mulighet å få innvilget unntak fra krav i den nye 

forskriften, og at forutsetningene og prosedyren for å få unntak innvilget er tydelig 

beskrevet i forskriften.

• Da kravene i forskriften er utviklet blant annet med hensikt å tilrettelegge for at forbruk i 

ulike deler av Europa konkurrerer på så like vilkår som mulig, er det viktig med 

transparens i hvilke unntak som innvilges/avslås og derfor krav til registrering av alle 

unntak som er innvilget/avslått.

Fremtiden er elektrisk



Myndighet til å innvilge unntak - § 50

• Norges vassdrags- og energidirektorat kan, ved søknad fra eier eller en potensiell 

fremtidig eier av et forbruksenhet eller nettselskap/lukket distribusjonsnett, eller 

systemansvarlig, innvilge unntak fra én eller flere bestemmelser i denne forskrift for nye og 

eksisterende forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, eksisterende distribusjonsanlegg 

tilknyttet transmisjonsnettet, eksisterende distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet og 

eksisterende forbruksanlegg iht. §§ 51 til 53..

Fremtiden er elektrisk



• NVE skal, etter høring hos systemansvarlig, nettselskap, eier av et forbruksenhet, eier av lukket 

distribusjonsnett og andre berørte parter, angi kriteriene for å innvilge unntak i medhold av §§ 52 og 53. 

• Kriteriene skal spesifiseres på NVEs sine nettsider, og skal være innmeldt til Europakommisjonen innen 9 

måneder etter at forskriften har trådt i kraft.

• Kommisjonen kan kreve at det gjøres endringer i kriteriene, dersom Kommisjonen mener at kriteriene ikke 

er i tråd med denne forskrift. Muligheten til gjennomgå og endre kriteriene skal ikke påvirke allerede 

innvilgede unntak som fortsatt gjelder frem til tidspunktet da de utløper.

• Hvis det anses nødvendig å endre kriteriene for å innvilge unntak (av andre anledninger enn den som 

angis foran), så kan dette skje maksimalt én gang per år. Eventuelle endringer i kriteriene gjøres ikke 

gjeldende for søknader om unntak som allerede har blitt sendt inn til NVE.

• NVE kan bestemme at et anlegg ikke behøver å overholde de krav der det er søkt om unntak fra 

forskriften, fra dagen da søknaden har blitt innlevert, og inntil NVE har fattet vedtak i saken.

Fremtiden er elektrisk

Generelle bestemmelser - § 51



• Eier eller en potensiell fremtidig eier av et forbruksenhet eller nettselskap/lukket distribusjonsnett 

kan, for sine enheter, søke om unntak fra et eller flere krav i denne forskrift.

• Forskriften spesifiserer hva en søknad om unntak skal inneholde.

• Søknaden skal sendes til systemansvarlig/aktuelt nettselskap som skal vurdere søknaden og videresende 

søknaden til NVE sammen med sin vurdering av søknaden. 

• NVE skal fatte begrunnede vedtak for alle søknader om unntak. Dersom et unntak innvilges skal 

unntakets varighet spesifiseres.

• NVE skal informere søker, aktuelt nettselskap og systemansvarlig om sine vedtak om søknader om 

unntak. 

• NVE kan oppheve et vedtak der unntak er innvilget, dersom omstendighetene og underliggende årsaker 

som lå til grunn for vedtaket ikke lengre er gjeldende, eller dersom Europakommisjonen eller ACER har 

utstedt en begrunnet anbefaling om å oppheve et slikt vedtak.  

Fremtiden er elektrisk

Søknad om unntak fra eier eller en 

potensiell fremtidig eier - § 52



• Aktuelt nettselskap kan søke om unntak for forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet, distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet og forbruksanlegg av spesifikke klasser som er 

tilknyttet, eller som skal tilknyttes, eget distribusjonsnett. 

• Systemansvarlig kan søke om unntak for forbruk tilknyttet transmisjonsnettet, distribusjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet, distribusjonsnett tilknyttet transmisjonsnettet og forbruksanlegg av spesifikke klasser som er 

tilknyttet, eller som skal tilknyttes, transmisjonsnettet

• Tilsvarende spesifikasjon i forskriften av hva søknaden skal inneholde som ved søknad fra eier (§ 52).

• Søknaden skal sendes direkte til NVE som i sin tur skal be om systemansvarliges vurdering av søknaden når 

søker er et nettselskap.

• NVE skal fatte begrunnede vedtak for alle søknader om unntak. Dersom et unntak innvilges skal unntakets varighet 

spesifiseres. Når søker er et nettselskap (ikke systemansvarlig) skal systemansvarliges vurdering av søknaden 

være en del av grunnlaget for vedtaket.

• NVE kan fastsette ytterligere krav vedrørende utarbeidelsen av søknader om unntak.

• NVE kan oppheve et vedtak der unntak er innvilget, dersom omstendighetene og underliggende årsaker som lå til 

grunn for vedtaket ikke lengre er gjeldende, eller dersom Europakommisjonen eller ACER har utstedt en begrunnet 

anbefaling om å oppheve et slikt vedtak.
Fremtiden er elektrisk

Søknad om unntak fra et nettselskap 

eller systemansvarlig - § 53



• NVE skal føre et register over alle unntak fra kravene i forskriften for tilknytning av forbruk 
som har blitt innvilget eller avslått. 

• En fullstendig oversikt skal leveres til ACER, med kopi til ENTSO-E, minst én gang hver sjette 
måned.

• Registret skal først og fremst inneholde:

– kravet eller kravene som det har blitt innvilget eller avslått unntak fra,

– innholdet i unntaket,

– årsaken til at unntaket har blitt innvilget eller nektet, og

– konsekvensene som følge av at unntak har blitt innvilget.

Fremtiden er elektrisk

Register over unntak - § 54



• ACER skal følge opp prosedyren for å innvilge unntak i samarbeid med NVE. NVE skal sørge 

for at den informasjon som er nødvendig for dette formål blir levert til ACER.

• ACER eller Europakommisjonen kan utstede en begrunnet anbefaling til NVE om å oppheve 

et unntak som anses som uberettiget.

• Europakommisjonen kan anmode ACER om å rapportere om hvordan de begge punktene 

foran benyttes og årsakene til hvorfor anbefalinger om å oppheve unntak følges eller ikke 

følges.

Fremtiden er elektrisk

Oppfølging av unntak - § 55



• Ved idriftsettelse av anlegg som per i dag skal godkjennes av systemansvarlig iht. forskrift om 

systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14 kan unntak (avvik) innvilges fra det per i dag 

gjeldende regelverket i FIKS 2012. 

• Kravene i FIKS 2012 er veiledende, og unntak fra kravene kan innvilges direkte av 

systemansvarlig som en del av godkjenningsprosedyren uten involvering av NVE.

• Unntak må begrunnes av konsesjonær ved søknad om godkjenning av idriftsettelse. 

• Systemansvarliges godkjenningsdokumenter, inkludert innvilgede eller avslåtte unntak, er 

enkeltvedtak som kan påklages til NVE innen 3 uker. Søkende konsesjonær eller berørt 

konsesjonær kan påklage. 

Fremtiden er elektrisk

Sammenligning med dagens krav



• Kravene i den nye forskriften er ikke veiledende og må derfor følges. Godkjenning av 

idriftsettelse skal innvilges når kravene er fulgt. Godkjenning skal nektes når kravene 

ikke er fulgt, hvis et innvilget unntak ikke eksisterer. Unntak kan iht. forskriften kun 

innvilges av NVE og ikke av systemansvarlig. 

• Forskriften medfører generelt også krav til mer detaljert informasjon enn i dag for å få et 

unntak innvilget. 

Fremtiden er elektrisk

Sammenligning med dagens krav, forts.



Med den nye forskriften vil det som tidligere ble håndtert av systemansvarlig eller av aktuelt 

nettselskap ved godkjenning av idriftsettelse i stedet bli tre separate aktiviteter som 

konsesjonær må gjennomføre:

1. Få ev. unntak fra forskriften innvilget fra NVE.

2. Avtale de tekniske funksjonskrav som skal gjelde for enheten med systemansvarlig/relevant 

nettselskap – innenfor rammene i forskriften, hvis ikke et unntak har blitt innvilget. 

3. Få godkjent idriftsettelsen av enheten fra systemansvarlig/aktuelt nettselskap.

Fremtiden er elektrisk

Sammenligning med dagens krav, forts.



Statnetts anbefalinger

• Bestemmelsene er allerede entydig definert i EU-forordningen, 

og muligheter til valg har derfor vært begrensede. På bakgrunn 

av dette ønsker Statnett ikke å gi noen anbefalinger. 

• Synspunkter?

Fremtiden er elektrisk



Generelle krav til 

kravetterlevelse

Fremtiden er elektrisk



• Forsikre seg om at kravene i DCC koden etterleves.

• Varsle systemansvarlig/aktuelt nettselskap om hver planlagte endring av et anleggs 
tekniske egenskaper, som kan påvirke enhetens etterlevelse av kravene i denne 
forordningen, før endringen iverksettes.

• Varsle systemansvarlig/aktuelt nettselskap om alle driftsforstyrrelser og feil hos et anlegg 
som påvirker etterlevelsen av kravene.

• Varsle systemansvarlig/aktuelt nettselskap om planlagte testprogrammer og prosedyrer 
som skal følges for å verifisere et anleggs etterlevelse av kravene.

• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap kan delta ved tester iht. punktet foran og å registrere 
(måle) responsen.

Fremtiden er elektrisk

Ansvaret til konsesjonær - § 34



• Evaluere anleggets etterlevelse av kravene i forordningen.

• Rett til å be om at det gjennomføres prøver og simuleringer for å påvise kravetterlevelse, i henhold til en 
repeterende plan, etter en feil, eller ved modernisering av utstyr. 

• Offentliggjøre en liste med informasjon og dokumenter som skal leveres samt kravene som skal oppfylles 
av konsesjonær innenfor rammene for prosessen for å påvise kravetterlevelse.

• Publisere ansvarsfordelingen mellom konsesjonær og systemansvarlig/aktuelt nettselskap når det gjelder 
prøver, simuleringer og overvåkning for å påvise kravetterlevelse.

• Kan helt eller delvis delegere gjennomførelsen av sin verifisering av kravetterlevelse til tredjeparter.

• Dersom prøver eller simuleringer ikke kan gjennomføres som avtalt grunnet årsaker som kan tilskrives 
systemansvarlig/aktuelt nettselskap, skal ikke systemansvarlig/aktuelt nettselskap uten saklig grunn nekte 
å utstede idriftsettelsesdokumentet som det refereres til i del II og III.

Fremtiden er elektrisk

Oppgaver for systemansvarlig/

aktuelt nettselskap - § 35



• Prøver av responsen fra forbruk tilknyttet transmisjonsnettet og distribusjonsanlegg 
tilknyttet transmisjonsnettet skal ha som målsetning å verifisere etterlevelse av kravene i 
denne forordningen.

• Uten at det går ut over minimumskrav til verifiserende prøver som er fastsatte i DCC 
koden, skal systemansvarlig/aktuelt nettselskap ha rett til å:

̶ tillate at konsesjonær utfører andre typer av prøver, under forutsetning at disse prøvene er effektive 
og tilstrekkelige for å påvise at kravene i denne forordningen oppfylles

̶ kreve at konsesjonær utfører ytterligere prøver eller andre typer av prøver i de tilfeller der overlevert 
informasjon om verifiserende prøver fastsatt i bestemmelsene ikke er tilstrekkelig for å påvise at 
kravene i denne forordningen er oppfylte

• Konsesjonær er ansvarlig for å gjennomføre prøvene i henhold til betingelsene fastsatt i 
kapittel 2 i del IV. Systemansvarlig/aktuelt nettselskap skal samarbeide og ikke unødig 
forsinke utførelsen av prøvene, og kan delta på stedet eller via kontrollrom. 

Fremtiden er elektrisk

Felles bestemmelser for krav om 

verifiserende prøver - § 36



Krav til verifiserende prøver for frakobling og gjeninnkobling 

av distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og forbruk 

tilknyttet transmisjonsnettet - § 37 og 39

• Distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og forbruk tilknyttet 

transmisjonsnettet skal etterkomme kravene til frakobling og gjenninkobling iht. 

§ 19, og skal gjennomføre følgende tester:

• Evne til gjeninnkobling etter feil, iht. til en gjeninnkoblingsprosedyre eller ved automatikk.

• Synkronisering, skal inneholde spenning, frekvens, fasevinkel område, avvik fra spenning og 

frekvens. 

• Fjernstyrt frakobling innenfor en gitt tid fra systemansvarlig.

• Frekvensstyrt belastningsfrakobling

• Underspenningsvern for utkobling av forbruk ved lav spenning

• Utstyrssertifikater kan benyttes i stedet for de aktuelle testene for å påvise at 

kravene er oppfylt.

Fremtiden er elektrisk



Krav til verifiserende prøver for informasjonsutveksling av 

distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og forbruk 

tilknyttet transmisjonsnettet - § 38 og 40

• Distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og forbruk tilknyttet 

transmisjonsnettet skal verifisere deres tekniske evne til å følge standarden 

etablert i paragraf 18 tredje ledd. 

• Utstyrssertifikater kan benyttes i stedet for de aktuelle testene for å påvise at 

kravene er oppfylt.

Fremtiden er elektrisk



• Simuleringer av responsen til distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og forbruk 

tilknyttet transmisjonsnettet skal ha som mål å vise etterlevelse av kravene i denne 

forordningen. 

• Simuleringer skal foretas ved følgende tilfeller:

• En ny tilknytning til transmisjonsnettet kreves

• Videreutvikling, utskifting eller modernisering av utstyr finner sted

• Påståtte mangel på kravetterlevelse fra systemansvarlig/aktuelt nettselskap

Fremtiden er elektrisk

Felles bestemmelser for krav om 

verifiserende simuleringer - § 42



• Til tross for minimumskravene til verifiserende simuleringer fastsatt i denne forordningen kan 

systemansvarlig/aktuelt nettselskap:

• Tillate at konsesjonær gjennomfører alternative simuleringer, under forutsetning av at de alternative 

simuleringene er effektive og tilstrekkelige for å verifisere at anlegget oppfyller kravene i denne forordningen eller 

nasjonal lovgivning; og

• Kreve at konsesjonær utfører ytterligere simuleringer eller alternative typer av simuleringer i de tilfellene hvor 

informasjonen gitt til systemansvarlig/aktuelt nettselskap i forbindelse med verifiserende simuleringer i henhold til 

bestemmelsene ikke er tilstrekkelig for å verifisere at kravene i denne forordningen er oppfylte.

• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap skal:

• Ha rett til å verifisere at et anlegg oppfyller kravene gjennom å utføre egne simuleringer basert på innleverte 

simulerings-rapporter, simuleringsmodeller og målinger fra verifiserende prøver.

• Gi konsesjonær tekniske data og en simulerings-modell av kraftsystemet, i den utstrekning som er nødvendig for 

å gjennomføre de påkrevde simuleringene.

Fremtiden er elektrisk

Felles bestemmelser for krav om 

verifiserende simuleringer - § 42



Krav til verifiserende simuleringer for distribusjonsanlegg 

tilknyttet transmisjonsnettet - § 43

• Med hensyn til simulering av reaktiv dimensjonering skal det:

• benyttes en lastflyt modell av nettverket for å kalkulere den reaktive 
effektutvekslingen ved forskjellige last og produksjon.

• benyttes en kombinasjon av maksimum og minimum last og produksjon for å belyse 
den laveste og høyeste reaktive flyten.

• kalkulere reaktiv effetkteksport ved en aktiv effektflyt på mindre enn 25% av den 
aktive effektens importkapasitet.

• Systemansvarlig kan spesifisere metoden for verifiserende simuleringer av 
aktivt kontroll for utveksling av reaktiv effekt i tilknytningspunktet, ref § 15 
tredje ledd.

Fremtiden er elektrisk



Krav til verifiserende simuleringer for forbruk tilknyttet 

transmisjonsnettet - § 44

• Ved simulering av reaktiv 
dimensjonering for forbruk uten
intern produksjon, skal

• den reaktiv effekt dimensjonering i 
tilknytningspunktet demonstreres. 

• det benyttes en lastflyt modell av 
forbruket for å kalkulere den reaktive 
effektutvekslingen ved forskjellige 
last og produksjon.

• det benyttes en kombinasjon av 
maksimum og minimum last og 
produksjon for å belyse den laveste 
og høyeste reaktive flyten.

• Ved simulering av reaktiv 
dimensjonering for forbruk med
intern produksjon, skal

• Det benyttes en lastflyt modell av 
forbruket for å kalkulere den reaktive 
effektutvekslingen ved forskjellige 
last og produksjon.

• benyttes en kombinasjon av 
maksimum og minimum last og 
produksjon for å belyse den laveste 
og høyeste reaktive flyten.

Fremtiden er elektrisk

Skal følge § 15



Verifiserende overvåkning av distribusjonsanlegg tilknyttet 

transmisjonsnettet og forbruk tilknyttet transmisjonsnettet - § 46 og 47 

• Med tanke på overvåkning av kravene til reaktiv effekt skal 

• distribusjonsanlegg tilknyttet transmisjonsnettet og forbruk tilknyttet 

transmisjonsnettet være utstyrt med nødvendig utstyr for å måle aktiv og 

reaktiv effektflyt iht. § 15.

• systemansvarlig/aktuelt nettselskap spesifisere tidsrammen for 

verifiserende overvåkning. 

Fremtiden er elektrisk



Sammenligning med dagens krav

• Det er generelt lite krav til prøver og verifisering av kravetterlevelse for 
forbruk i dagens regelverk. Kravene om verifiserende simuleringer og 
prøver er generelt mer omfattende i den nye EU-forordningen for 
tilknytning av forbruk enn i dagens regelverk. Dette er et resultat av 
følgende:

• EU-forordningen stiller krav til mer funksjonalitet enn dagens regelverk, og stiller 
dermed også mer omfattende krav til verifisering av funksjonalitet enn dagens 
regelverk. Det er en større mengde funksjonskrav som skal verifiseres.

• EU-forordningen skal legge til rette for at konsesjonærer kan levere validerte 
simuleringsmodeller for sine anlegg til systemansvarlig/aktuelt nettselskap. Tidligere 
har systemansvarliges kun i konkrete analyser etterspurt mer detaljert informasjon, og 
da hovedsakelig fra industrien. 

• Per i dag er tilgjengelig informasjon om forbruk vært begrenset, og de analyser som 
utføres henter som regel data fra Spider på statisk nivå av aktiv og reaktiv effekt. For 
dynamisk respons har vi ingen andre data enn det som eventuelt framkomme av 
vedlegg i Fosweb.Fremtiden er elektrisk



Statnetts anbefaling

• Bestemmelsene er i hovedsak entydig definert i EU-forordningen. 

• § 36 annet ledd bokstav (b) åpner imidlertid for at 
systemansvarlig/aktuelt nettselskap kan kreve ytterligere 
verifiserende prøver når det er nødvendig. 

• Også når det gjelder verifiserende simuleringer åpner EU-
forordningen for at systemansvarlig/aktuelt nettselskap kan kreve 
simuleringer utover de som er kravstilte i forordningen når det er 
nødvendig, ref. § 42 tredje ledd bokstav (b). 

• Statnett mener at det er nødvendig at simuleringer viser at 
simuleringsmodellen for anlegg er validert mot de verifiserende prøvene.

Fremtiden er elektrisk



• Er det hensiktsmessig å utvikle standardiserte testprosedyrer 

som konkretiserer kravene i EU-forordningen?

• Hvor omfattende vil dette bli for konsesjonærene? 

• Generelt innspill til kravetterlevelse for forbruk. 

Fremtiden er elektrisk

Diskusjonspunkter



Tilbakemeldinger/diskusjoner

• Frist for tilbakemeldinger (gjerne skriftlig) på det som er 
gjennomgått i møtet og sendt ut via eRoom er satt til 
31.02.

• Kommentarer til møtet?

• Eventuelt? 

Fremtiden er elektrisk



Takk for i dag!

Fremtiden er elektrisk


