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Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC)
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Agenda
• Introduksjon
• Roller og ansvar
• 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 mars

• FRT
• Kontroll, vern og informasjonsutveksling

• Mulig 2 dagens møte i mai
• Frekvens og aktiv effekt
• Spenning og reaktiv effekt
• Øvrig

• 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)
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Statnetts fos §14 behandling av
nye kabler
• Statnett jobber for tiden med å fatte vedtak for Statnetts nye kabler til Tyskland og England.
• Det at energiloven er endret slik at også andre enn Statnett nå kan bygge HVDC forbindelser
gjør at vi bør vurdere å endre praksis for fos §14 vedtak også for Statnetts kabler.
• Driftens krav til kablene har i stor grad kommet gjennom prosjektene (SK4/NSL/NL på drift) og
ikke i fos-vedtakene. Fos-vedtakene + FIKS gir dermed ikke et fullstendig bilde av de krav som vi
i realiteten vil kreve av slike anlegg. Det er derfor hensiktsmessig at vi vurderer dagens praksis
før vi fatter vedtak overfor Statnetts kabler, da det er ønskelig å sikre like forhold og
likebehandling mellom Statnetts kabler og eventuelle kommersielle kabler.
• NVE har i en anbefaling til oss bedt oss om å inntil videre ikke fatter vedtak overfor Statnetts
kabler frem til vi har funnet en praksis som kan minimere de utfordringer vi kan få når andre
kabeleiere kommer med sine søknader og nettverkskoden for HVDC er implementert.
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Roller og ansvar
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Kun én utøver systemansvar,
mens alle konsesjonærer er
ansvarlig for drift

DRIVE NETT
Nett bygges, eies og drives i
medhold av en konsesjon etter
energiloven
Beredskapsforskriften
Forskrift om leveringskvalitet
DSB forskrifter for sikkerhet og
elektriske forsyningsanlegg

SYSTEMANSVAR
Sikre momentan balanse til
enhver tid
Vedtakskompetanse
Lydighetsplikt i operativ drift
Regulerer produksjon og har
myndighet til å koble ut forbruk
Samordner og koordinerer
nettselskapene
Vedtak om idriftsettelse
(utforming og krav til nye
anlegg)

Nåværende
eierskap/
struktur

Framtidig
struktur
eierskap /
operatør

TSO
Samarbeid og
avtaler med

Sentralne
tt

Regionalnett

Vedtak og
grensesnitt enkeltaktører
tilknyttet
regionalnett

DSO
selskapsmessig
og funksjonelt
skille
Distribusjonsnett

St prp 35 L. Transmisjonsnettets
utstrekning og hjemmel til å utpeke en
koordinerende operatør av
distribusjonssystem.

Ansvarsfordeling – dagens
situasjon
• Systemansvarlig er ansvarlig for vurdere idriftsettelse for
anlegg i regional- og sentralnettet:
• Sjeldent brukt hjemmel til å fatte vedtak om anlegg i
distribusjonsnett.
• Alle tilknytninger har nettilknytningsavtaler.
─ I distribusjonsnett er det vanlig å avtale tekniske krav iht. RENs
retningslinjer i disse avtalene.
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Aktuelle ansvarsoppgaver
og plikter
Følgende ansvarsoppgaver og plikter er aktuelle både iht. fos § 14 og de nye EU-forordningene:
1.

Avtale (vedta) tekniske funksjonskrav

2.

Godkjenne idriftsettelse

3.

Følge opp kravetterlevelse

4.

Innvilge unntak fra tekniske funksjonskrav

Fremtiden er elektrisk

Strengere krav til dette enn i dagbetydelig ressursbruk

Kun NVE kan gi
unntak fra krav

Omfang av anlegg som omfattes av hhv.
dagens regelverk og de nye EU-forordningene

- Nettanlegg i regional- og
sentralnettet generelt
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- Nettanlegg som kobler
sammen regional- og
sentralnettet
- HVDC-anlegg som tilknyttes
regional- og sentralnettet
- Produksjonsanlegg som
tilknyttes regional- og
sentralnettet

- Produksjonsanlegg i
distribusjonsnettet

- Forbruk

Endringer i EU-forordningene etter at
ekstern juridisk betenkning ble levert
"Where the requirements under this Regulation are to be established by a relevant system operator that is
not a TSO, Member States may provide that instead the TSO be responsible for establishing the relevant
requirements."
• Hva kan legges i ordlyden "å etablere krav"?
• Nasjonal tilpasning (juridisk vurdering) – hva finner OED/NVE hensiktsmessig?
• Statnetts anbefaling er basert på at det er mulig med tilpasning og hva som hensiktsmessig
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Statnetts foreløpige vurdering
1.

Systemansvarlig håndterer ansvarsoppgaver og plikter i EU-forordningene for tilknytning for alle anlegg som er
tilknyttet eller skal tilknyttes regional- eller sentralnettet (som i dag).
+ Enklere å oppnå likebehandling av aktører når én konsesjonær (systemansvarlig) er ansvarlig i stedet for mange ulike
aktører.
+ Statnett håndterer grensesnitt og koordinerer på vegne av flere- men er klar "eier" av vurdering og vedtak

+ Enklere å opprettholde kompetanse på disse ansvarsoppgaver og plikter på et sted enn hos alle aktuelle nettselskap.
– Lokal kunnskap om driftsforhold
!

2.

Likt som i dag - vedtak fra Statnett og tilknytningsavtale med netteier som dekker andre forhold

Nettselskapene (DSO) håndterer tilknytninger i anlegg som tilknyttes anlegg bygget i medhold av
områdekonsesjon (hovedsak under 22 kV)
+ Norsk forskriftsfesting av kodene vil tilføre rammer til tilknytningsavtalene
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Veien videre
• Statnett vil i oversendelsen til NVE komme med
kommentarer til ansvar og roller, der de mener det kan
være hensiktsmessig med en annen fordeling enn det
som fremkommer i forordningene.
• NVE vil ikke løfte dette opp i bransjeforum for en tidlig
avklaring.
• Blir en del av vår videre jobb å se på hvordan roller og
ansvar skal fordeles mellom TSO/DSO.
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Innspill fra bransjen?
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Generelle krav til plan og idriftsettelse
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Oversikt
Artikkel Innehold
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55

Generelle bestemmelser for HVDC-systemer

56

Tillatelse til spenningssetting for HVDC-systemer

57

Midlertidig driftstillatelse for HVDC-systemer

58

Permanent driftstillatelse for HVDC-systemer

59

Begrenset driftstillatelse for HVDC-systemer

60

Generelle bestemmelser for DC-tilknyttet kraftparkmodul

61

Tillatelse til spenningssetting for DC-tilknyttet
kraftparkmodul

62

Midlertidig driftstillatelse for DC-tilknyttet kraftparkmodul

63

Permanent driftstillatelse for DC-tilknyttet kraftparkmodul

64

Begrenset driftstillatelse for DC-tilknyttet kraftparkmodul

Formål med bestemmelsene
• Bestemmelsene fastlegger prosedyren for godkjenning av idriftsettelse av nye HVDC-system
og DC-tilknyttet kraftparkmoduler.
• 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.
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Generelle bestemmelser
• 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 55 til 64.
• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap skal spesifisere og offentliggjøre detaljene i prosedyren
for idriftsettelse ved tilknytning av HVDC-systemer og DC-tilknyttede kraftparkmoduler.
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Prosedyre for HVDC-systemer og DCtilknyttede kraftparkmoduler
• Artikkel 55 og 60 uttrykker at prosedyren for idriftsettelse består av tre delprosesser:
a)

tillatelse til spenningssetting,

b)

midlertidig driftstillatelse, og

c)

permanent driftstillatelse.

• Artikkel 56-58 og 61-63 utdyper deretter enhver av disse tre steg.
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Tillatelse til spenningssetting for HVDCsystemer og DC-tilknyttede
kraftparkmoduler
• Konsesjonær kan ikke spenningssette intern kraftforsyning og hjelpesystem via enhetens
normale nettilknytning før det foreligger et dokument som tillater spenningssetting.
• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap 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.
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Midlertidig driftstillatelse for HVDCsystemer og DC-tilknyttede
kraftparkmoduler
• Konsesjonær kan ikke starte midlertidig drift av et anlegg før det foreligger et dokument som tillater
midlertidig drift. Midlertidig drift vil si å levere kraft via nettilknytningen under en begrenset tidsperiode.
• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap 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/aktuelt nettselskap har, med hensyn til data og analyser, rett til å kreve at konsesjonær
leverer følgende:
a) detaljerte tekniske data for HVDC-systemet eller DC-tilknyttet kraftparkmodul, med relevans for nettilknytning av
enheten, i henhold til systemansvarliges/aktuelt nettselskaps spesifikasjon,
b) utstyrssertifikat som er utstedt av et sertifiseringsorgan som er godkjent for sertifisering av HVDC-systemet eller DCtilknyttet kraftparkmodul, når slike sertifikater utgjør en del av grunnlaget for å vise kravetterlevelse,
c) simuleringsmodeller eller kopier av reguleringssystemet, som spesifisert i § 54 av aktuelt nettselskap i samråd med
systemansvarlig,
d) analyser som med den detaljeringsgrad som systemansvarlig/aktuelt nettselskap etterspør viser statiske og dynamiske
egenskaper i henhold til kravene i del II, III og IV,
e) detaljert dokumentasjon av planlagte tester for å vise på kravetterlevelse i henhold til kravene i § 72, og
f) detaljert dokumentasjon av praktisk metode for å fullføre kravetterlevelse tester i henhold til del VI (kun HVDC-system)
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Midlertidig driftstillatelse for HVDCsystemer og DC-tilknyttede
kraftparkmoduler, forts.
• Maksimal tidsperiode for midlertidig driftstillatelse for et anlegg er 24 måneder.
• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap 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/aktuelt nettselskap om unntak fra ett eller flere
krav i forskriften iht. unntaksprosedyren, før tidsperioden for midlertidig driftstillatelse er utløpt
(24 mnd).
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Permanent driftstillatelse for HVDCsystemer og DC-tilknyttede
kraftparkmoduler
• Et dokument som gir permanent driftstillatelse skal gi konsesjonær rett til å drive anlegget og
levere kraft via nettilknytningen.
• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap 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/aktuelt
nettselskap:
a) en punktvis erklæring om kravetterlevelse,
b) en oppdatering av de tekniske data, simuleringsmodeller og analyser som refereres til to bilder
foran ved bruk av faktisk målte verdier under prøveperioden.
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Permanent driftstillatelse for HVDCsystemer og DC-tilknyttede
kraftparkmoduler, forts.
• Dersom mangel på samsvar forskriften identifiseres kan unntak innvilges ved søknad til
systemansvarlig/aktuelt nettselskap i henhold til unntaksprosedyren i forskriften. Systemansvarlig/aktuelt
nettselskap skal utstede et dokument som gir permanent driftstillatelse under forutsetning at anlegget
overholder bestemmelsene i unntaket.
• Dersom en søknad om unntak avslås skal systemansvarlig/aktuelt nettselskap ha rett å nekte drift av
anlegget inntil konsesjonær i samarbeid med systemansvarlig/aktuelt nettselskap utbedrer aktuell(e)
mangel (mangler) og systemansvarlig/aktuelt nettselskap 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.
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Begrenset driftstillatelse for HVDCsystemer og DC-tilknyttede
kraftparkmoduler
• Et konsesjonær som har fått innvilget permanent driftstillatelse skal umiddelbart informere
systemansvarlig/aktuelt nettselskap som innvilget den permanente driftstillatelsen i følgende
tilfeller:
– anlegget enten er utsatt for en vesentlig endring eller midlertidig har mistet egenskaper som påvirker
enhetens leveranse, eller
– feil på utstyr fører til manglende etterlevelse av ett eller flere krav.

• Konsesjonær skal søke til systemansvarlig/aktuelt nettselskap om en begrenset driftstillatelse
dersom konsesjonær forventer at omstendighetene foran skal vedvare i mer enn tre måneder.
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Begrenset driftstillatelse for HVDCsystemer og DC-tilknyttede
kraftparkmoduler, forts.
• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap 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/aktuelt nettselskap 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.
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Begrenset driftstillatelse for HVDCsystemer og DC-tilknyttede
kraftparkmoduler, forts.
• Systemansvarlig/aktuelt nettselskap skal ha rett til å nekte å tillate drift av en anlegget når en
begrenset driftstillatelse ikke lengre er gyldig. I slike tilfeller skal den tidligere utstedte
permanente driftstillatelsen gjøres ugyldig.
• Hvis systemansvarlig/aktuelt nettselskap 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.
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Dagens regelverk
• 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 regionaleller sentralnettet, samt for konsesjonspliktige produksjonsenheter tilknyttet distribusjonsnett.
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Sammenligning med eksisterende
regelverk
• Relativt detaljert informasjon om (søknads-) og godkjennings-prosedyren i HVDC koden i
forhold til kravene i dagens regelverk.
• Tekniske funksjonskrav vedtas samtidig som anlegget godkjennes ved dagens prosedyre iht.
fos § 14. At avtale tekniske funksjonskrav og godkjenne anlegget er to separate aktiviteter i
den nye forskriften.
• Dagens krav til rapportering av anleggsdata iht. fos § 14a er uavhengig av
godkjenningsprosedyren iht. fos §14. Iht. HVDC koden vil rapportering av anleggsdata bli en
forutsetning for godkjenning av anlegget.

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:
•
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§§ 55 til 64 skal iht. overskriften på kapittel 1 og 2 i del V omfatte idriftsettelse av nye HVDC-systemer og DC-tilknyttede
kraftparkmoduler. Statnett synes det er uheldig at håndtering av nedleggelse av anlegg ikke ligger under disse kapitlene
i del V. Med fare for at informasjonen blir skjult, foreslår Statnett at et eget kapittel med en paragraf som håndterer krav
om informasjon ved nedleggelse av HVDC-systemer og DC-tilknyttede kraftparkmoduler opprettes.

Diskusjonspunkter

• Bør krav til innmelding ved nedleggelse av HVDC-systemer og DCtilknyttede kraftparkmoduler innlemmes under denne delen av
forordningen?

Fremtiden er elektrisk

Generelle krav til kost-nytte
analyse og unntak
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Oversikt – kost-nytte analyse
§

Innhold

65

Identifisering av kostnader og nytte med å stille krav til
eksisterende HVDC-system eller DC-tilknyttet kraftparkmodul

66

Prinsipper for kostnad-nytteanalyser

• Bestemmelsene er relevante for HVDC-system og DC-tilknyttet
kraftparkmoduler.
• Bestemmelsene er fullstendig definert i EU-forordningene.
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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 EUforordningen kan stilles til eksisterende anlegg, forutsatt at disse anleggene ikke
gjennomgår vesentlige endringer.

• Tydeliggjøre hvordan kvantitative kostnad-nytteanalyser skal gjennomføres.
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Øvrig
• HVDC koden er utarbeidet med utgangspunktet at bestemmelsene er samfunnsøkonomisk
rasjonelle for nye anlegg. Dersom denne forutsetning fravikes er det rimelig at dette vises
være rasjonelt.
• Å legge til rette for samfunnsrasjonell utvikling og utnyttelse av kraftsystemet er hovedformål
med energiloven og forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).
• 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 HVDC koden.
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Oversikt – krav til unntak
Artikkel Innehold

Fremtiden er elektrisk

77

Myndighet til å innvilge unntak

78

Generelle bestemmelser

79

Søknad om unntak fra konsesjonær eller en potensiell
fremtidig konsesjonær av et HVDC-system eller DCtilknyttet kraftparkmodul

80

Søknad om unntak for et HVDC-system eller DC-tilknyttet
kraftparkmodul fra nettselskap eller systemansvarlig

81

Søknad om unntak fra bestemmelsene i tittel III fra en DCtilknyttet kraftparkmodul eier

82

Register over unntak

83

Oppfølging av unntak

Formål med bestemmelsene
• Bestemmelsene muliggjør at regulator (NVE) kan innvilge et HVDC-system eller DCtilknyttet kraftparkmodul unntak fra ett eller flere krav i forskriften ved søknad fra
konsesjonær eller en potensiell fremtidig konsesjonær av et HVDC-system eller DCtilknyttet kraftparkmodul.
• Bestemmelsene muliggjør også at NVE kan innvilge spesifikke klasser av HVDC-system
eller DC-tilknyttet kraftparkmodul unntak fra ett eller flere krav i forskriften ved søknad fra
aktuelt nettselskap eller systemansvarlig.
• 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.
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Bakgrunn til bestemmelsene
• Selv om det er forutsatt at kravene i den nye EU-forordningen for tilknytning av HVDC 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 HVDC 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.
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Myndighet til å innvilge unntak
• NVE kan innvilge unntak fra én eller flere bestemmelser i forskriften for nye og eksisterende
anlegg ved søknad fra:
– en konsesjonær eller en potensiell fremtidig konsesjonær,

– et nettselskap, eller
– systemansvarlig.
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Generelle bestemmelser
• NVE skal, etter høring hos systemansvarlig, konsesjonærer og andre berørte parter, angi kriteriene for å
innvilge unntak i medhold av §§ 79 til 81.
• 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.
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Søknad om unntak fra konsesjonær
eller potensiell fremtidig konsesjonær
• Konsesjonær eller en potensiell fremtidig konsesjonær av et HVDC-system eller DC-tilknyttet
kraftparkmodul 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.
•
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Søknad om unntak fra et nettselskap
eller systemansvarlig
• Aktuelt nettselskap kan søke om unntak for et HVDC-system eller DC-tilknyttet kraftparkmodul av
spesifikke klasser som er tilknyttet, eller som skal tilknyttes, eget distribusjonsnett.
Systemansvarlig kan søke om unntak for et HVDC-system eller DC-tilknyttet kraftparkmodul av
spesifikke klasser som er tilknyttet, eller som skal tilknyttes, transmisjonsnettet.
• Tilsvarende spesifikasjon i forskriften av hva søknaden skal inneholde som ved søknad fra konsesjonær.
• 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.
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Søknad om unntak fra bestemmelsene i tittel
III fra en DC-tilknyttet kraftparkmodul eier
• Søknad om unntak fra bestemmelsene i § 40 første ledd bokstav b og c, § 40 annet
ledd bokstav a og b, og §§ 41 til 45 skal ikke være gjenstand for § 79 annet ledd
bokstav d og e, hvor det er relatert til en DC-tilknyttet kraftparkmodul som har, eller
vil få, en enkel tilknytning til et enkelt synkronområde.
• Norges vassdrags- og energidirektorat kan knytte egne vilkår til et vedtak som
omhandler unntak i henhold til første ledd. Dette kan inkludere vilkår om at unntaket
må evalueres av Norges vassdrags- og energidirektorat, eventuelt at unntaket
frafaller, som følge av at tilknytningen utvikles til et multi terminalt system eller at det
sammenkobles med en fremtidig kraftparkmodul. Norges vassdrags- og
energidirektorat skal ta hensyn til behovet for å optimalisere konfigurasjonene
mellom enhetene ved fastsettelse av vedtak der unntak er innvilget.
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Register over unntak
• NVE skal føre et register over alle unntak fra kravene i forskriften for tilknytning av HVDC 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.
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Oppfølging av unntak
• 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

Sammenligning med
eksisterende regelverk
• 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.
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Sammenligning med
eksisterende regelverk, forts.
• 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.
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Sammenligning med
eksisterende regelverk, 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, nemlig:
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.
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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?
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Tilbakemeldinger/diskusjoner
• Frist for tilbakemeldinger (gjerne skriftlig) på det som er
gjennomgått i møtet og sendt ut via eRoom er satt til
01.02
• Kommentarer til møtet?
• Eventuelt?
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Takk for i dag!
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