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I medhold av lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 6-1 annet ledd gir Olje- og 
energidepartementet 
 
Statnett SF 
med organisasjonsnummer: 962 986 633 
 
konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet. 

 
1. KONSESJONENS VARIGHET 

1.1. Konsesjonen gjelder fra og med 1. januar 2022 til og med 31. desember 2025. 
 
2. SYSTEMANSVARET 

2.1. Konsesjonæren gis myndighet til å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet. 
Under utøvelsen av systemansvaret skal bestemmelser gitt i eller i medhold av 
energiloven overholdes. 

2.2. Konsesjonæren skal samarbeide med relevante aktører nasjonalt for å sikre en 
samfunnsmessig rasjonell utøvelse av systemansvaret. 

2.3. Konsesjonæren skal samarbeide med systemansvarlige selskaper i andre EU/EØS-
land, samt delta i European Network of Transmission System Operators for 
Electricity (ENTSO-E), for å bidra til en samfunnsmessig rasjonell utøvelse av 
systemansvaret på tvers av landegrensene. Konsesjonæren skal så langt det er 
mulig delta i etablering og drift av regional sikkerhetskoordinator (RSC) og regionalt 
koordineringssenter (RCC) for systemdriftssamarbeid i Norden. Konsesjonæren skal 
så langt det er mulig delta i prosessene etter relevant energiregelverk fra EU om 
utvikling og gjennomføring av felles vilkår og metoder, hvor det stilles krav til 
deltakelse fra transmisjonssystemoperatørene. Konsesjonæren skal dekke sin andel 
av felleskostnader som er fremforhandlet og godkjent av Reguleringsmyndigheten 
for energi (RME). 

2.4. Alle endringer i eksisterende avtaler, og inngåelse av nye avtaler, som har vesentlig 
betydning og som faller innenfor rammene for regulering i denne konsesjon, skal 
forelegges RME til gjennomsyn i god tid før endringene eller de nye avtalene trer i 
kraft. RME kan kreve at avtaler legges fram for seg til godkjenning. 

2.5. Konsesjonæren skal overvåke utviklingen av kraftsystemet og bidra til at regional- og 
transmisjonsnettet bygges ut og drives på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte. 

2.6. Konsesjonæren skal bidra med sin kunnskap om systemansvaret på 
kraftsystemmøter som avholdes i henhold til forskrift 7. desember 2012 nr. 1158 om 
energiutredninger. 

 
3. INFORMASJON OG RAPPORTERING 

3.1. Konsesjonæren plikter å informere Olje- og energidepartementet og RME om den 
generelle utviklingen i kraftsystemet, vesentlige endringer i reservemarkedet regulert 
av forskrift 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet og spesielle 
hendelser som er av betydning for utøvelsen av systemansvaret. 

3.2. RME fører tilsyn med utøvelsen av systemansvaret. Konsesjonæren skal medvirke til 
gjennomføring av tilsyn. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og 
dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre tilsyn. 

3.3. Konsesjonæren skal bidra til å sikre at aktørene som nevnt i energiloven § 6-1 tredje 
ledd opptrer i tråd med formålet i energiloven og forskrifter gitt i medhold av denne. 
For å sikre dette, skal konsesjonæren legge til rette for at konsesjonær for organisert 
markedsplass for handel med elektrisk energi for fysisk levering kan innhente 
informasjon knyttet til undersøkelser vedrørende eventuelle brudd på lover, forskrifter 
eller regelverk i forbindelse med handel i organiserte markeder. Konsesjonæren skal 
inneha avtaler med avregningsansvarlig og konsesjonær for organisert 



markedsplass for handel med elektrisk energi for fysisk levering om utveksling av 
informasjon. Nye avtaler eller endringer i avtalene, skal forelegges RME for 
godkjennelse før de kan tre i kraft. 

 
4. ENDRING AV VILKÅR 

4.1. Konsesjonen kan bli endret som følge av gjennomføringen av EUs Ren energi-pakke 
(REN) i norsk rett. 

4.2. De fastsatte vilkår kan i særlige tilfeller endres av hensyn til allmenne interesser eller 
for å sikre harmoniserte vilkår i et integrert europeisk marked. 

 
5. TILBAKETREKKING AV KONSESJON 

5.1. Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom den er gitt på grunnlag av uriktige eller 
ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, eller dersom 
konsesjonæren overtrer energiloven eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold 
av loven. 


