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KOMMUNIKASJON MELLOM ANSVARLIG 

OG BERØRT KONSESJONÆR



Agenda

Hva sier regelverket?

Hva er praksis?



Ansvarlig konsesjonær

Ansvarlig konsesjonær er nettselskap som 

har feil eller planlagt utkobling i egne 

nettanlegg som inngår i selskapets 

kostnadsgrunnlag for beregning av 

inntektsramme, dersom dette medfører 

avbrutt effekt, ikke levert energi eller KILE 

som skal rapporteres til 

Reguleringsmyndigheten for energi. Dette 

gjelder også hendelser i nettselskapets 

anlegg forårsaket av sluttbruker, 

systemansvarlig eller annen tredjepart

Ansvarlig konsesjonær (AK) og berørt konsesjonær (BK)?

Berørt konsesjonær

Berørt konsesjonær er nettselskap 

med sluttbrukere som opplever 

avbrutt effekt, ikke levert energi eller 

KILE som skal rapporteres til 

Reguleringsmyndigheten for energi.

Fol § 2A-3



Uten ugrunnet opphold – BK identifiserer 

AK

Innen 1 uke – Nettselskap informerer mulige 

berørte konsesjonærer

Innen 3 uker – BK informerer AK om 

nødvendige avbruddsdata

Innen 4 uker – Frist for AK å ferdigstille 

FASIT rapport for R-/T-nett

Innen 8 uker – Frist for AK å ferdigstille 

FASIT-rapport for D-nett

K

Fol § 2A-4

Fos § 22



Hva skjer i praksis?



Antall FASIT-rapporter i 2020*

*per 12. nov

Totalt 33 612 rapporter

Per nettselskap



Andel FASIT-rapporter innsendt etter frist i 2020*

*per 12. nov

Totalt 33 612 rapporter

2 162 etter frist
= 6,4 %

Per nettselskap

Innen 4 uker – Frist for AK å ferdigstille FASIT rapport for R-/T-nett

Innen 8 uker – Frist for AK å ferdigstille FASIT-rapport for D-nett



Andel meldinger om hendelse sendt inn etter frist

*per 12. nov

Per nettselskap

Innen 1 uke – Nettselskap informerer mulige berørte konsesjonærer

Totalt 207 MOH

132 etter frist
= 63,8 %



Andel meldinger om avbrudd sendt inn etter frist

*per 12. nov

Berørt konsesjonær skal innen tre uker etter hendelsen skriftlig informere ansvarlig 

konsesjonær om nødvendige avbruddsdata,

Per nettselskap

Innen 3 uker – BK informerer AK om nødvendige avbruddsdata

Totalt 178 MOA
= 66,3 %

118 etter frist



Oppsummering

Fristene blir ikke alltid overholdt

Husk å sjekk innboksen

Send inn foreløpig rapport innen frist, og 

gjør heller korrigeringer siden

RME vil bruke data fra FASIT-hub som 

underlag for tilsyn



Takk for oppmerksomheten!


