Tillegg til kontrakt om tilknytning og bruk av sentralnettet
Mellom

_______________
heretter kalt Nettselskapet
og
STATNETT SF
heretter kalt Statnett
om
Fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff i sentralnettet

1. Innledning
Denne kontrakten er et tillegg til ”Kontrakt om tilknytning og bruk av sentralnettet”
(tilknytningskontrakten).
Rettigheter og plikter knyttet til bruk av nettet er for øvrig regulert i lov, forskrifter og
konsesjoner fra myndighetene. For det tilfelle at denne kontrakten skulle komme i
motstrid med myndighetenes regelverk, settes kontrakten til side så langt det er
nødvendig for å bringe regelkonflikten til opphør.

2. Bakgrunn
I driftskoordineringen opplever Statnett tidvis kapasitetsbegrensninger i nettet. Å
kunne koble ut forbruk med redusert krav til forsyningssikkerhet (heretter kalt fleksibelt
forbruk) er i slike situasjoner et viktig verktøy for Landssentralen. Forbruk som frivillig
lar seg koble ut etter denne avtalens vilkår får en reduksjon i nettariffen.
I henhold til vedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat av 5.6.2009 utløper
ordningen der nettselskap plikter å tilby redusert tariff for utkoblbart forbruk fra og med
1.7.2012. I henhold til § 13-1bokstav e) i NVEs ”Forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer” (FOR 1999-03-11 nr.302)
åpner dagens regelverk for at nettselskap kan tilby reduksjon i tariffen dersom dette er
objektivt, ikke-diskriminerende, kontrollerbart, og er begrunnet ut fra relevante
nettforhold. Regelverket åpner også for at nettselskap kan inngå avtale med
overliggende nett om å tilby reduserte tariffer for fleksibelt forbruk uavhengig av behov
i eget nett.

3. Kontraktens omfang
Denne kontrakten regulerer Nettselskapets og Statnetts rettigheter og plikter
vedrørende fleksibelt forbruk. Fastsettelse av tariff og oppgjør for fleksibelt forbruk vil
innarbeides i Statnetts ordinære rutiner.

4. Kriterier for utkobling av fleksibelt forbruk
Utkobling av fleksibelt forbruk skjer som følge av kapasitetsbegrensninger i nettet.
Statnett kan beordre utkobling dersom relevante nettforhold skaper akutt eller
forventet knapphet på overføringskapasitet.
Planlagte revisjoner er ikke alene et relevant nettforhold i denne avtalens forstand.
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5. Kategorier
Statnett tilbyr redusert tariff for følgende kategorier for fleksibelt forbruk:
a) Utkobling med 15 minutters varsel før utkobling
b) Utkobling med 15 minutters varsel før utkobling, 2 timers begrenset varighet.
Spesielle vilkår for kategori b:
 Maksimalt 2 utkoblinger per døgn
 Minimum 6 timer hviletid mellom utkoblinger
c) Utkobling med 2 timers varsel før utkobling
d) Utkobling med 12 timers varsel før utkobling

6. Varighet
Nettselskapet er innforstått med at langvarig utkobling (uker/måneder) kan forekomme
for kategori a, c og d, særlig om vinteren. Sannsynlighet for utkobling vil variere fra år
til år, og fra område til område.
Kategori b har en begrensning i varighet på 2 timer, men må regne med å bli koblet ut
opp til to ganger hvert døgn i hele perioden med kapasitetsbegrensninger.
Så snart kapasitetsbegrensningen opphører og normal drift av nettet kan gjenopptas,
skal Statnett sende innkoblingsvarsel til Nettselskapet. Statnett skal åpne for periodisk
gjeninnkobling i lavlasttimene (primært helg og natt) med mindre relevante og
dokumenterbare nettmessige forhold tilsier fortsatt utkobling.

7. Varsling og aktivering
Ved inngåelse av kontrakt skal det avtales hvordan utkobling skal varsles. Endringer i
varslingsrutiner avtales fortløpende mellom partene.
Utkoblingsvarsel fra Statnett skal inneholde prognose for når forbruket kan kobles inn
igjen og en begrunnelse for utkobling. Et standardformular fylles ut av Statnetts
driftspersonell.
Nettselskapet plikter snarest mulig etter at utkoblingsvarsel er mottatt å melde tilbake
at utkoblingsprosedyre er satt i verk.

8. Rapportering
For å kunne vurdere hensiktsmessighet og nytte av en utkobling er det nødvendig for
Statnetts landssentral å ha oversikt over tilgjengelig volum fleksibelt forbruk i de ulike
nettområdene. Nettselskapene må derfor ukentlig, innen 5 virkedager etter avsluttet
uke, rapportere innkoblet fleksibelt forbruk til Statnett.

3

Følgende krav stilles til den ukentlige rapporten:
 Forbruket skal fordeles på produktkategori
 Forbruket skal ha timesoppløsning
 Forbruket skal rapporteres per nettselskap og kan rapporteres i flere punkt
 Rapportering skal skje elektronisk via MSCONS
På forespørsel skal Nettselskapet oppdatere Statnett med tilgjengelige data for
innkoblet forbruk.

9. Ansvar

Dersom Nettselskapet blir kjent med at et betydelig volum av total portefølje innkoblet
fleksibelt forbruk ikke er tilgjengelig for utkobling i vinterperioden, skal dette meldes til
Statnett så raskt som mulig.
Statnett er ansvarlig for å gjennomføre årlige prøvevarslinger til Nettselskapet for å
påse at kommunikasjonslinjer mellom Statnett og Nettselskapet fungerer.

10. Informasjon
Begge parter plikter å holde hverandre fortløpende informert om forhold som får
betydning for denne kontrakten og etterlevelsen av den.

11. Kontaktinformasjon
Henvendelser vedrørende denne avtalen skjer på følgende e-postadresse:
tariff@statnett.no.

12. Oppsigelse
Kontrakten gjelder inntil den blir sagt opp av én av partene. Kontrakten kan sies opp
med seks måneders varsel.
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13. Undertegning
Denne kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.

……………………, den…………………

Oslo, den……………………

_______________
Nettselskap

________________
Statnett SF
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