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Forord 
 
Dette dokumentet er utarbeidet for å oppfylle forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 28a om 
retningslinjer.  
 
Det er Statnett som systemansvarlig som utarbeider retningslinjene. I dette dokumentet sender 
systemansvarlig retningslinjer for §§ 6, 8b, 9, 13, 14, 17 og 20, samt vedlegg til retningslinjer for fos § 9 
– vilkår for FFR og vedlegg til retningslinjer for fos § 14 - NVF til Reguleringsmyndigheten for energi for 
godkjenning.  
 
Forslag til retningslinjer er hørt med bransjen i perioden 1.12.2021 – 1.3.2021. Det ble også avholdt et 
informasjonsmøte om endringene 10. desember 2021. Bransjens innspill og systemansvarliges 
kommentarer til disse fremkommer i dokumentet.  
 
Det er retningslinjene i kapittel 3, med tilhørende vedlegg referert til i kapittel 3.7, som sendes over til 
RME for godkjenning. 
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1 Om høringen  
Systemansvarlig mottok tilbakemelding fra: 

 Hafslund Eco Vannkraft 
 Aker BP ASA 
 Glitre Energi Nett AS 
 Statkraft Energi AS  
 BKK Nett AS 
 SKS Produksjon AS 

 
Høringsinnspillene er kommentert i kapittel 2. I dette dokumentet er store deler av innspillene gjengitt, 
de fullstendige høringsinnspillene er lagt ut på Statnetts hjemmesider. 
 
Det er gjennomført noen endringer i retningslinjene etter innkomne innspill. Disse er kommentert i 
kapittel 2, og markert med blå tekst i det endelige forslaget til oppdaterte retningslinjer, som fremgår av 
kapittel 3. Tekst som ble endret før høringen er markert med grønn og rød gjennomstreking. 
 
 
2 Merknader til forslaget om retningslinjer 
 
2.1 Kommentarer til retningslinjene for fos § 6 
Systemansvarlig mottok ingen innspill til endringene i retningslinjene for fos § 6. 
 
 
2.2 Kommentarer til retningslinjene for fos § 8b første ledd 
Nedenfor følger innspill fra høringsrunden og systemansvarliges merknad til innspillene. Det er ikke 
gjort endringer i retningslinjene etter høringen. 
 
Høringsinstansenes innspill 
Hafslund Eco Vannkraft AS kommenterer at det generelt sett er en utfordring for aktørene å generere 
mFRR-bud som skal hensynta periodeskift samtidig som budene skal inneholde mange andre 
egenskaper. Hafslund ECO Vannkraft AS mener at retningslinjene må spesifisere at det ikke er pålegg 
om å levere periodeskift-bud i tilknytning til utilgjengelighet. Ved automatisk aktivering av bud vil vi ikke 
kunne levere senere nedkjøring i starten av en utilgjengelighet på et aggregat/stasjon selv om 
stasjonsgruppeplanen viser en planendring. Likeledes ved tidligere oppkjøring i slutten av en 
utilgjengelighet. Dette unntaket blir ikke dekket i forslaget til retningslinjer etter hva vi kan se. 
Terskelverdien på 25 MW er lav, men vi mener at kombinert med unntakene skissert i høringen og 
spesifisering av unntak ved utilgjengelighet, så vil dette være håndterbart. 
 
Statkraft kommenterer at denne endringen kommer veldig sent og krever ekstra utvikling hos aktørene. 
Det er positivt at Statnett har tydeliggjort at kravet bortfaller ved konflikt med systemtjenester, og at 
aktørene kan sende søknad om fritak for enkeltstasjoner. 
 
Statkraft ønsker imidlertid at grensen på 25 MW per stasjonsgruppe endres. Hovedgrunnen til dette er 
at selv om Statnett evaluerer produksjonsendringer per stasjonsgruppe, utarbeides regulerkraftbud per 
stasjon, og ikke per stasjonsgruppe. Flere stasjonsgrupper har 2 eller flere stasjoner. Hver av disse kan 
ha produksjonsendringer som er mindre enn minstekravet til volum i mFRR-markedet, og det kan skape 
problemer dersom man må aggregere opp produksjonsendringer per stasjon for å lage ett bud som er 
stort nok. For at det skal blir enklere for aktørene å overholde kravet ønsker Statkraft derfor ett av 
følgende alternativ: 

- Alt. 1 (foretrukket): Kravet til periodeskift settes per stasjon. 
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- Alt. 2: Produksjonsendringer på stasjoner som er under minste budvolum trekkes fra summen 
som måles mot kravet per stasjonsgruppe. Da har aktørene mulighet til å sette tilby periodeskift 
på alle produksjonsendringer per stasjon, og på den måten være sikker på å dekke kravet per 
stasjonsgruppe. 

 
Systemansvarliges merknad 
Systemansvarliges intensjon med å pålegge å levere inn periodeskiftbud med hjemmel i fos § 8b første 
ledd har vært å sikre at dagens volumer for produksjonsflytting videreføres med nytt virkemiddel. Det 
har ikke vært systemansvarliges intensjon å pålegge å levere inn periodeskiftbud tilknyttet 
produksjonsendringer som ikke ville vært kandidater for produksjonsflytting i dag. 
 
Både Statkraft og Hafslund ECO sine merknader viser at foreslåtte unntak ikke er tilstrekkelig for å 
unngå uhensiktsmessige pålegg om å levere periodeskift. Systemansvarlig får, både gjennom 
innsending av systemdata før driftsdøgnet og for avregning etter driftsdøgnet , detaljert informasjon om 
produksjon og produksjonsendring helt ned på aggregatnivå. Å flytte kravet om å levere periodeskift fra 
stasjonsgruppe til stasjon, vil dermed ikke ha negative konsekvenser for systemansvarliges 
kontrollmulighet. 
 
Ved produksjonsendringer tilknyttet nedramping eller oppramping ved utilgjengelighet, for eksempel ved 
vedlikehold eller tekniske feil, vil det være begresninger av muligheten til å levere periodekskift. 
Eksempelvis vil et aggregat som må ut for vedlikehold i andre kvarter i en time, ikke kunne levere 
periodeskift start opp i starten av dette kvarteret. Det foreslås derfor et ytterligere unntak fra kravet om 
å levere periodeskift for å hensyn ta dette. 
 
 
2.3 Kommentarer til retningslinjene for fos § 8b annet ledd 
Nedenfor følger innspill fra høringsrunden og systemansvarliges merknad til innspillene.  
 
Høringsinstansenes innspill 
SKS Produksjon viser til at forskrift for systemansvar i kraftsystemet (fos) har til hensikt å legge til rette 
for et velfungerende og effektivt kraftmarked, og systemansvarlig i størst mulig utstrekning gjøre bruk 
av virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper. SKS Produksjon viser videre til at 
systemansvarlig iht. fos § 5 som hovedregel skal benytte systemregulering ved flaskehalser. SKS skriver 
videre at bruk av produksjonstilpasning er et virkemiddel som systemansvarlig til tider benytter, dette 
virkemidlet setter markedet til side og overfører alle all økonomisk risiko til produsentene.  
 
SKS mener i hovedsak at kostnadene systemansvarlig får gjennom systemregulering ved planlagte 
driftsstanser/driftsforstyrrelser er en del av prosjekt/reparasjonskostnaden og må tas av 
systemansvarlige selv og ikke påføres de produsenter som berøres av driftsstansen/driftsforstyrrelsen. 
Kostnader til systemregulering i forårsaket av svakt nett bør adresseres til eier av transmisjonsnett eller 
regionalnett. Dette vil gi bedre og riktige insentiver for netteier til å utbedre det svake nettet. Bruken av 
produksjonstilpasning ved planlagte driftstanser eller driftsforstyrrelser kan unngås gjennom bruk av 
systemregulering. 
 
I høringsdokumentet legger systemansvarlig opp til utvidet handlingsrom i forhold til bruk av 
produksjonstilpasning gjennom oppdaterte retningslinjer for fos § 8b annet ledd. I de oppdaterte 
retningslinjene foreslår systemansvarlig at de kan benytte produksjonstilpasning med maks/min kvoter, 
uavhengig av årsak, beskrevet i retningslinjene. Dette gir systemansvarlig et utvidet handlingsrom for 
bruk av produksjonstilpasning ovenfor produsentene. Det legges opptil at systemansvarlig kan sette 
både maksimum -og minimumskvoter der produksjonstilpasning benyttes. Minimumskvoter kan påføre 
produsentene store kostnader i perioder med negative områdepriser, nedad er budprisen i dag 
begrenset til -7500 €/MWh. SKS er kritiske til bruken av produksjonstilpasning og mener at om 
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minimumskvoter benyttes, er det urimelig at produsenten skal bære denne kostnaden. På generelt 
grunnlag mener SKS at terskelen for bruk produksjonstilpasning bør være høy, og dette må også 
reflekteres gjennom kravet til budpris for minimumskvoter. SKS mener at budprisen ikke bør kreves 
lavere enn kraftverkenes selvkost / konsesjonskraftpris. 
 
Systemansvarliges merknad 
Som SKS produksjon påpeker skal systemansvaret i størst mulig grad gjøre bruk av virkemidler som er 
basert på markedsmessige prinsipper, jf fos § 4 bokstav d. Forutsetningen er at dette vil gi den mest 
samfunnsmessig rasjonelle løsningen. I enkelte tilfeller vil imidlertid ikke markedsløsningene gi et 
optimalt resultat og Statnett har i slike situasjoner hjemmel i bl.a i fos § 8 b annet ledd til å benytte andre 
virkemidler for å sikre driften. 
 
I situasjoner hvor det oppstår nettbegrensninger, hvor det maksimalt er én produsent som deltar i 
regulerkraftmarkedet, eller ved fastsettelse av separatområder vil ikke bruk av regulerkraftmarkedet gi 
den samfunnsmessige mest rasjonelle løsningen, og fos § 8b annet ledd åpner for at Statnett kan 
pålegge tilpasning av produksjonsplaner. Verken forskriften eller forarbeidene angir imidlertid en 
uttømmende liste for når produksjonstilpasning kan benyttes. Statnett skal ved håndtering av 
nettbegrensninger til enhver tid gjøre en konkret vurdering av hvordan disse kan håndteres for å sikre 
en mest mulig samfunnsmessig rasjonell løsning. Når slike vurderinger tydelig viser at markedsbaserte 
løsninger helt eller delvis ikke gir den mest effektive løsningen for å håndtere nettbegrensninger, så har 
Statnett hjemmel til å ta i bruk andre virkemidler, herunder produksjonstilpasning. I vurderingen av hva 
som gir den mest rasjonelle løsningen skal Statnett legge til grunn alle kostnads- og nyttevirkninger av 
de ulike tiltakene. Herunder er det viktig at hensynet til driften og forsyningssikkerhet inngår i 
vurderingen. 
 
Spesialregulering skaper ubalanser som må kompenseres andre steder i synkronsystemet for å unngå 
forverret frekvenskvalitet. Systemansvarlig ønsker også at de planlagte ubalansene i systemet er så 
lave som mulig, av hensyn til forsyningssikkerheten og den operative driften.  
 
Det vises til vedtak fra OED adressert til Energi Norge datert 16.5.2017 hvor departementet har vurdert 
systemansvarliges bruk av produksjonstilpasning ved langvarige driftsstanser. Departementet slår i 
vedtaket fast at systemansvarlig har en klar hjemmel til å fatte vedtak om produksjonstilpasning. 
Departementet påpeker videre at "Kombinasjonen av produksjonstilpasning og spesialregulering gir høy 
utnyttelse av overføringskapasiteten, og med høy grad av sannsynlighet redusert vanntap. 
Departementet peker videre på at dette en god kombinasjon av tiltak for driftssikkerheten og 
forsyningssikkerheten i berørte områder.  
Som det fremgår av ovennevnte har systemansvarlig en klar hjemmel til å benytte produksjonstilpasning 
når dette er samfunnsmessig rasjonelt. Dette er uavhengig av om behovet oppstår i separatområder, 
når en eller svært få aktører er involvert eller når behovet er langvarig. Forskriften og tilhørende 
forarbeider avgrenser ikke bruk av produksjonstilpasning til kun en øvre eller en nedre grense. Når 
situasjonen tilsier det, kan begge grenser benyttes. I gjeldende retningslinjer har vi dessverre plassert 
teksten vedrørende dette i en sammenheng som kan tyde på at systemansvarlig har begrenset bruken 
av produksjonstilpasning i forhold til de hjemler som er gitt. Dette var ikke intensjonen og heller ikke i 
henhold til gjeldende praksis. Flyttingen av teksten er dermed ikke en endring av praksis eller en 
indikasjon på at bruken av produksjonstilpasning skal endres. 
 
2.4 Kommentarer til retningslinjene for fos § 9 annet ledd 
Systemansvarlig mottok ingen innspill til endringene i retningslinjene for fos § 9. 
 
2.5 Kommentarer til retningslinjene for fos § 13 
Systemansvarlig mottok ingen innspill til endringene i retningslinjene for fos § 13. 
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2.6 Kommentarer til retningslinjene for fos § 14  
Nedenfor følger innspill fra høringsrunden og systemansvarliges merknad til innspillene. Det gjøres 
oppdatering av retningslinjene som følge av innspillene. 
 
Det gjøres også en oppdatering av NVF uavhengig av høringen. Dette gjelder en trykkfeil som ble 
oppdaget ettet høringen. Feilen er i kapittel 10 'Forbuksanlegg og nettanlegg tilknyttet regional- eller 
transmisjonenettet', mer spesifikt i delkapittel 10.3 'Kortvarige spenningsgrenser' i Tabell 10-6, rad 6, 
kollonne 4.  Feil verdi endres fra 0.98 til i stedet 0.89.  
 
Dette gjelder pu-verdi for ekstrem min. midlertidig spennig/ <30 s gjeldende for "420 kV nett" og "300 
kV nett".  Det gjøres ingen endring av absoluttverdiene av spenning.  Under er vist korreksjon med 
blått i tabellen. 

 
 
 
Høringsinstansenes innspill 
Glitre Energi Nett viser til møte med representanter fra systemansvarlig 10.02.22, med spørsmål om 
avklaringer knyttet til retningslinjer for fos §§ 14 og 17. I møtet ble punktene omtalt nedenfor diskutert.   
 
Glitre Energi Nett kommenterer de foreslåtte endringer i vedlegg til retningslinjer for fos § 14 – veileder 
for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14, knyttet til strømførende endepunktskomponent (i 
serie med hovedstrømkretsen), 1-1 utskiftning. 
 
Glitre Energi Nett mener det er uklart hva som menes med «en stor mengde» og de mener formuleringen 
gir for stort rom for ulike tolkninger hos saksbehandlere, både hos systemansvarlig og anleggseier. Mer 
konkrete uttrykk som f.eks. «mer en halvparten av» vil være bedre og gi mindre rom for ulike tolkninger. 
 
Videre kommenterer Glitre Energi Nett at systemansvarlig, i det nevnte møtet, har avklart at det er krav 
til endepunktskomponent i NVF som skal tilfredsstilles for at utskifting skal betraktes som 1:1 utskifting 
unntatt søknadsplikt. 
 
Systemansvarliges merknad 
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Systemansvarlig er enig med Glitre Energi Nett i at begrepet 'en stor mengde' kan oppfattes uklart. Vi 
foreslår derfor en justering av dette, basert på prinsipper fra behovsprøving i NVF. Vi ønsker å benytte 
begrepet 'vesentlig mengde' og vil spesifisere at dette innebærer "mer enn halvparten".  
 
Det er vanskelig å definere et bergep som vil favne alle mulige scenarier. I tilfelle tvil må konsesjonær 
kontakte systemansvarlig for avklaring. En slik avklaring kan gjøres uten å sende inn full søknad. 
 
Systemansvarlig har også spesifisert i tekst om 1-1 utskifting av endepunktskomponenter at det er 
kravene til "relevant komponent" som skal være ivaretatt. Dette vil si at en 1-1-utskiftning av f.eks. en 
bryter innebærer at det er den nye brytereren som må oppfylle kravene i NVF. 
 
Oppdatert forslag er vist nedenfor. Endringer gjort som følge av høringsinnspill er markert med blå farge. 
 
Anleggstype  Ny-/ re-

investering 
(Tiltaket) 

Fos  
§ 14 

første 
ledd 
Behov 

for 
søknad 

Fos  
§ 14 

annet 
ledd 

Behov for 
søknad 

Merknad 

Apparatanlegg   

Nye 
komponenter 

Ja  - Nye anlegg i regional- eller 
transmisjonsnettet skal ha fos § 14-vedtak. 

Reinvestering 
- som gir 
andre 
eltekniske 
løsninger 

Ja  - Når tiltaket er en elteknisk/funksjonsmessig 
endring i kraftsystemet utløser slik endring 
krav om fos § 14-vedtak. 

Strømførende 
endepunktskomponent  
(i serie med hovedstrømkretsen): 

 strømtransformator, 
skillebryter, effektbryter, 
pluginbryter, gjennom-
føring, elektrisk 
serieforbindelse mellom 
komponenter i 
apparatanlegget (loop eller 
kabelforbindelser) 

 

Reinvestering 
- komponent-
utskifting 1-1   

Nei*  - Forutsetter at krav til relevant komponent i 
NVF allerede er oppfylt. Tiltaket er ikke en 
elteknisk endring eller en endring i 
funksjonaliteten i kraftsystemet. Forutsetter 
at overføringskapasitet på ny 
endepunktskomponent som erstatter 
eksisterende komponent er ≥ over-
føringskapasitet på linje ved -30 oC eller 
kapasitet på hovedtransformator (inkludert 
kortvarig overlast). Konsesjonær skal ved 
pålogging i Fosweb/strømgrense sjekke om 
dette vilkåret er oppfylt.  
 
*) Gjelder kun når utskifting av komponenter 
er begrenset, f.eks. bytte av en 
strømtransformator eller et bryterfelt. 
Dersom alle en stor mengde vesentlig 
mengde (mer enn halvparten) 
endepunktskomponenter i hele stasjonen 
skal skiftes ut, vil dette i fos § 14-
sammenheng betraktes som ombygging av 
stasjonen. Dette vil da kreve fos § 14-vedtak.  
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Anleggstype  Ny-/ re-
investering 
(Tiltaket) 

Fos  
§ 14 

første 
ledd 
Behov 

for 
søknad 

Fos  
§ 14 

annet 
ledd 

Behov for 
søknad 

Merknad 

Nye 
komponenter 

Ja Nei  Strømførende 
endepunktskomponent  
(i serie med hovedstrømkretsen): 

 Produksjonsanleggets 
apparatanlegg plassert 
mellom generator og 
generatortransformator 

Reinvestering 
- komponent-
utskifting 1-1  

Nei Nei 
 

Forutsetter at krav i NVF allerede er oppfylt. 

 Ledninger/ kabler 

Strømførende ledning/kabel: 
 Inkludert nye delstrekninger 

med innskutte sjø-, 
jordkabel eller fjordspenn 
samt korte kabelføringer fra 
luftledning frem til første 
komponent i 
apparatanlegget 

Ny Ja 

Strømførende ledning/kabel: 
 Endret tverrsnitt eller nytt 

spenningsnivå  
Strømførende ledning/kabel 

 Temperaturoppgradering 

Reinvestering 
– som gir 
endret 
kapasitet 
og/eller 
endrede 
elektriske 
egenskaper 
på hele eller 
deler av 
strekningen.  

Ja* 
 - 

Tiltaket er endring i kraftsystemet og utløser 
krav om fos § 14-vedtak.  
Vedtak skal fattes også i de tilfeller der 
tiltaket bare gjelder deler av en overføring.  
 
*) Forutsetter at det gjøres fysiske endringer 
i anlegget. Endrede elektriske egenskaper 
grunnet for eksempel 
innstillinger/driftsverdier er ikke 
søknadspliktig. Merk at data allikevel må 
oppdateres iht. fos § 7 og enf § 6-1. 

 Produksjonsanlegg - Vannkraft 

Endringer i hovedkomponenter i 
generator eller turbin 

Reinvestering Ja Ja*, 
dersom 
≥10 MW 
eller 
vesentlig 
betydning 

Tiltaket har potensial til å påvirke tyngde og 
reaktanser i aggregatet og dermed for 
eksempel frekvensreguleringsevnen. 

 Produksjonsanlegg - Vindkraft 

Effektøkning: 
 Utskiftning av generator 

eller hovedkomponenter i 
generator 

 Flere vindturbiner 
 Endring av driftsmodus  

Reinvestering Ja Ja*, 
dersom 
≥10 MW 
eller 
vesentlig 
betydning 

*Gjelder for alle anlegg ≥10 MW og for 
anlegg under 10 MW dersom 
områdekonsesjonær vurderer at anlegget har 
vesentlig betydning for driften av regional- 
eller transmisjonsnett.  

 
 
2.7 Kommentarer til retningslinjene for fos § 17 
Nedenfor følger innspill fra høringsrunden og systemansvarliges merknad til innspillene.  
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Høringsinstansenes innspill 
Glitre Energi Nett viser til teksten i retningslinjene til fos § 17 femte ledd som sier:  

"Konsesjonær plikter å kontrollere og holde informasjon oppdatert i Fosweb, så som 
kontaktopplysninger, brukerrettigheter og epostadresser, varslingslister (oversikt over 
konsesjonærer som skal ha kopi av vedtak om driftsstans), behovseier på driftsstanser og 
endringer ved eventuelle konsesjonærbytter. Konsesjonærer kan finne informasjon om alle 
vedtatte driftsstanser i Fosweb. Konsesjonærer kan også få oversikt over de komponentene de 
vil få kopi av vedtak om driftsstans for. Konsesjonær har mulighet til å oppdatere denne listen." 

 
Glitre Energi Nett mener at navn på stasjoner og linjer som kan velges i «Mitt område» i 
Driftsstansmodulen bør være iht. eiers navngiving, som er lagt inn i Kraftsystemdatamodulen. Linjene 
har i dag Statnetts benevnelser. Linje er for øvrig ikke en betegnelse som benyttes i Kraftsystemdata, 
der er det Overføring og Ledning. Overføring inneholder informasjon om eier av ledning og stasjonsfelt. 
Glitre Energi Nett mener det er en utfordring at miljøer hos systemansvarlig som bruker Kraftsystemdata 
gjør tilpasninger av informasjon for bruk i f.eks. Driftsstansmodulen uten å sikre at informasjon om f.eks. 
eierskap blir korrekt og blir oppdatert ved endringer i Kraftsystemdata. Det er gjort en stor jobb med 
oppdatering av Kraftsystemdata og det bør brukes mest mulig automatiske koblinger for å sikre 
datakvaliteten kontinuerlig. 
 
Glitre Energi Nett viser til at systemansvarlig, i et eget avklaringsmøte, har bekreftet at det ikke er korrekt 
slik det står i forslaget at konsesjonær plikter å holde informasjon i varslingslister oppdatert, samt at 
konsesjonær ikke behøver å legge til egne stasjoner i liste for å få kopi av vedtak om driftsstans. 
 
Systemansvarliges merknad 
Systemansvarlig har forståelse for at det kan oppleves uryddig at navngivning for anleggsdeler på tvers 
av modulene i Fosweb ikke i alle tilfeller er entydig. Konsesjonærs rapporterte/endrede data i 
kraftsystemmodulen, inklusive eierskapsdata, benyttes - men i enkelte tilfeller er det nødvendig å gjøre 
forenklinger eller tilpasning av navn. Statnett ser på muligheter for å kunne synliggjøre eventuelt 
avvikende navn/driftsmerking i de respektive moduler i Fosweb. Dette for å avhjelpe eventuell usikkerhet 
rundt navn på anleggsdel ved rapportering av driftsstans. 
 
Selv om det legges til grunn at konsesjonær har koordinert mot berørte parter ved rapportering av 
driftsstans, og har dokumentert dette, stilles det ikke krav til konsesjonær om å oppgi hvilke andre 
konsesjonærer som skal ha kopi av vedtak. Det er det per i dag heller ikke noe system for i Fosweb. 
Det er berørt konsesjonær selv som må oppgi hvilke anlegg de ønsker kopi av vedtak om driftsstans 
for. Dette er det en rapporteringsløsning for i Fosweb, og som de plikter å holde oppdatert. 
Systemansvarlig ser at dette er uklart fremstilt i retningslinjene, og det foreslås en justering av teksten. 
 
Vedtak går i dag til konsesjonær som har meldt driftsstansen, og det er per i dag ingen automatikk i at 
andre konsesjonærer i samme stasjon får kopi av vedtak. Vi ser imidlertid at det ikke er naturlig/intuitivt 
at man skal føre opp sin egen stasjon i "Mitt område" i Fosweb for å få kopi av vedtak. Statnett ser derfor 
på løsninger for automatisk kopi av vedtak til konsesjonærer som har eierskap i samme stasjon.  
 
Høringsinstansenes innspill 
Glitre Energi Nett viser til retningslinjer for fos § 17, første ledd, hvor systemansvarlig har lagt til grunn 
at alle driftsstanser for overføringer med spenning 110 kV og høyere vil påvirke andre konsesjonærer 
og dermed er rapporteringspliktige. Glitre Energi Nett mener at denne forutsetningen ikke stemmer. 
Eksempel på dette er radialer til stasjoner med nedtransformering, som ikke berører annen 
konsesjonær. Forutsatt at regionalnettet er spolekompensert kontaktes Regionsentralen i forbindelse 
med koblingene. Glitre Energi Nett kommenterer at etter deres erfaring kontakter Glitre Energi Nett 
Statnett og ber om at spole blir satt i hånd og det er Glitre Energi Nett som konsesjonær som opplyser 
Statnett om ladeytelse for linje som skal kobles ut eller inn. Glitre Energi Nett mener at arbeid med 
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rapportering, godkjenning og eventuelle endringer er ikke hensiktsmessig i forhold til oppgaven med å 
stille jordspolen. 
 
BKK Nett viser til at de deltar i styringsgruppen til NVE/RMEs prosjekt «Digital samhandling i 
kraftbransjen», og mener at retningslinjer for systemansvaret fremstår som lite koordinert med dette 
arbeidet. 
 
Videre kommenterer BKK Nett at det i fos § 17 heter at ved behov for driftsstanser i regional- og 
transmisjonsnettet og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer, skal 
konsesjonær rapportere plan for driftsstans til systemansvarlig. BKK Nett mener at retningslinjene går 
lenger enn kravene i forskriften ved å kreve at alle driftsstanser i transmisjonsnett og regionalnett over 
110 kV skal rapporteres til systemansvarlig. Forskriftens presisering om at det kun er driftsstanser som 
kan påvirke andre konsesjonærer er, slik vi leser det, ikke tatt hensyn til i retningslinjene. 
 
BKK Nett mener retningslinjene må hensynta forskriftens formulering om at det kun er driftsstanser som 
påvirker andre konsesjonærer som skal rapporteres til systemansvarlig, og at det må forutsettes at den 
enkelte konsesjonær i regionale distribusjonsnett har nødvendig kompetanse til å vurdere hvilke 
driftsstanser det er nødvendig å rapportere til systemansvarlig. Eksempelvis mener de at en driftsstans 
i rene, interne 132 kV ringer med kun egne underliggende kunder faller inn under kriteriene «ikke 
påvirker andre konsesjonærer». Søknad til systemansvarlig ved driftsstans på slike forbindelser er etter 
vår vurdering unødig byråkratisk og gir netteier lite fleksibilitet. 
 
Videre vises til det til at i fristene for rapportering av driftsstans ikke går tydelig frem hvilken tidsfrist en 
skal forholde seg til når det gjelder utkoblinger som ikke påvirker andre konsesjonærer, men det er 
nærliggende å tolke dette til at det er 3 uker – 3 måneder før utkoblingsdato. Dersom denne tolkning er 
riktig mener BKK Nett at så lange frister for denne type utkoblinger medfører svært lite fleksibilitet på å 
få til utkoblinger på kort varsel. Nettselskapet opererer med langtidsoversikter for revisjoner, men det 
kommer likevel alltid forespørsler om utkoblinger utover det som ligger i plan. BKK Netts praksis er at 
slike forespørsler om utkoblinger som ikke berører andre konsesjonærer, og som lar seg nettmessig 
gjennomføre, godtas dersom forespørselen kommer innenfor vår anmodningsfrist på 3-5 virkedager. 
 
Systemansvarliges merknad 
Vi ser at føringen om at driftsstanser skal rapporteres for alle anlegg i eller tilknyttet 110 kV og høyere 
medfører at det i enkelte tilfeller må rapporteres driftsstans for anleggsdeler som ikke berører andre. 
Det har vært vanskelig å sette en grense som hensyntar alle faktorer, og vi har derfor valgt denne 
løsningen som ble hørt 01.12.2020 – 01.03.2021 og godkjent av RME 07.07.2021. I utgangspunktet 
forsøkte vi å angi at konsesjonær selv måtte vurdere hvorvidt en driftsstans ville påvirke andre, men vi 
fikk da i tilbakemeldingen fra RME beskjed om at vi måtte omformulere og tydeliggjøre retningslinjene. 
Basert på denne tilbakemeldingen gikk vi bort fra den foreslåtte teksten, der vi ba konsesjonær om å 
selv vurdere hvorvidt driftsstansen påvirker andre.  
 
RME kommenterte i sitt godkjenningsbrev datert 26.06.2020 at: 

"I retningslinjene beskriver systemansvarlig en praksis hvor konsesjonærene selv må vurdere 
om en driftsstans påvirker andre konsesjonærer og om denne må rapporteres til 
systemansvarlig. Videre anbefaler systemansvarlig at konsesjonærene rapporterer om 
driftsstanser hvor de er i tvil om at de vil påvirke andre konsesjonærer. Etter RMEs oppfatning 
er dette en uklar praktisering som må endres ved neste gjennomgang av retningslinjene. 
Beskrivelsen må blant annet inneholde hva som vil skje hvis konsesjonæren vurderer at en 
driftsstans ikke påvirker andre og derfor ikke melder ifra, men systemansvarlig er uenig i denne 
vurderingen. Retningslinjene må være tydelig på i hvilke tilfeller systemansvarlig har behov for 
informasjon.  
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RME mener systemansvarlig må omformulerer og tydeliggjøre retningslinjene, slik at det er 
lettere å forstå systemansvarlig sin praktisering og hvilken informasjon dere trenger til hvilken 
tid." 

 
Systemansvarlig har vurdert at alle driftsstanser i nett med spenning 110 kV og høyere påvirker andre, 
herunder systemansvarlig. Siste frist for rapportering av driftsstanser som er koordinert med alle berørte, 
er 3 uker før planlagt utkobling.  
 
Når det gjelder det konkrete eksempelet med driftsstans i spolejordet nett, mener systemansvarlig at 
dette ofte vil berøre andre netteiere på grunn av ladeytelsen i nettet, spesielt ved flere sammenfallende 
driftsstanser.  
 
 
2.8 Kommentarer til retningslinjene for fos § 20  
Systemansvarlig mottok ingen innspill til endringene i retningslinjene for fos § 20. 
 
 

3 Retningslinjer for fos §§ 6, 8b, 9, 13, 14, 17 og 20 
 
3.1 Retningslinjer for fos § 6 
Første ledd 
Systemansvarlig sin metode for å fastsette handelskapasiteten mellom budområder er basert på Net 
Transfer Capacity (NTC). NTC=TTC -TRM, hvor NTC er handelskapasiteten gitt til markedet, TTC (Total 
Transfer Capacity) er handelskapasiteten inkludert TRM (Transfer Reliability Margin) som er en margin 
for variasjoner i kraftflyt. 
 
Systemansvarlig fastsetter handelskapasitet for handelskorridorer tilhørende de norske budområdene 
for døgnmarkedet og intradag-markeder på timesbasis. Dette omfatter kapasiteter internt mellom de 
norske områdene og handelskorridorer fra/til norske områder gjennom mellomlandsforbindelser. For 
mellomlandsforbindelser fastsettes og koordineres den endelige handelskapasiteten av begge parter i 
samråd, hvor den laveste foreslåtte handelskapasiteten normalt blir gjeldende.  
 
Den maksimale handelskapasiteten for hver korridor fastsettes med bruk av kraftsystemsimulator som 
kan beregne konsekvenser ved enkeltutfall (n-1) av anleggsdeler (dvs. linjer, transformatorer, HVDC-
anlegg):  

- For hver analyseperiode benyttes etforbruk som er representativt for den aktuelle 
analyseperioden i det gitte nettområdet som analyseres. Forbruket kan dermed representere 
lastsituasjonen gitt av f.eks. sesong, tid på døgnet eller særegne forbruksmønstre som kan 
forventes i drift. 

- Deretter gjennomføres en simulering for å finne maksimal handelskapasitet. Dette gjøres ved å 
endre produksjonsnivå og geografisk fordeling av produksjonen i simuleringsmodellen for å 
finne driftssituasjoner i hvert budområde, og i kraftsystemet som helhet, som akkurat 
tilfredsstiller kravene til driftssikkerhet ved de verste enkeltutfallene i hovednettet. Kravene til 
driftssikkerhet er gitt av: 

o termisk begrensning på linjer/transformatorer (ref. konsesjonærenes oppdatering i 
Fosweb – kraftsystemdata) 

o lavest akseptable spenning i nettet etter utfall 
o risiko for følgeutfall ved kraftige effektpendlinger (stabilitet etter feil) 

- Ulik produksjonsfordeling internt i området eller i naboområder har betydning for hvor 
flaskehalser oppstår, dvs. hvilke snitt som først blir fullastet. Dersom ulik produksjonsfordeling i 
stor grad påvirker hvor flaskehals oppstår, angis det et bånd (variasjonsområde) for kapasitet 
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ut fra et budområde og/eller mot hvert av naboområdene. Størrelsen på båndet angir forventet 
normal variasjon i kapasitet basert på produksjonsfordeling.  

- For NO4 angis de totale maksimale eksport- og importkapasitetene ut/inn av området som en 
sumbegrensning. For NO3 angis den totale maksimale importkapasiteten som en 
sumbegrensning. En sumbegrensning inneholder alle områdets handelskorridorer og er basert 
på snitt hvor flere av handelskorridorene inngår på tvers. Sumbegrensningen med tilhørende 
bånd blir fastsatt på lik metode som for en enkelt korridor. 

- For de aller fleste områder vil maksimal kapasitet mot ett eller to områder bli fylt opp først, mens 
det kan være ledig kapasitet mot andre områder. Kapasitet mot disse områdene vil da bli 
prognosert slik at summen inn eller ut av området blir så høy at første flaskehals blir fullastet. 
Dette er forhold som bestemmes av fysiske lover for elektrisk lastflyt. Uten en slik reduksjon i 
markedskapasitet, ville markedet klarere fysisk flyt som setter driftssikkerheten i fare. Ledig 
kapasitet mellom delområder som ikke lar seg utnytte på grunn av forskjellen mellom økonomisk 
flyt og fysisk flyt, oppstår ofte mellom NO1-NO3, NO5-NO2 og NO5-NO3. Ved prognosering av 
en kapasitet ses det på flere relevante forhold, som forventninger om driftskoplinger i nettet og 
produksjonsfordeling i områdene. Prognosen sammenlignes deretter med et lignende historisk 
referansetidspunkt for å finne riktig kapasitet. 

- Sumbegrensning på flyt NO2->NO1 pluss NO5->NO1 (NO1A->NO1) oppstår ved høyt forbruk 
i NO1. Flyt på de to korridorene begrenses da av faren for ustabilitet etter et gitt ledningsutfall.  

 
Det er angitt en sikkerhetsmargin (TRM) på alle forbindelsene for å håndtere variasjoner i kraftflyt. 
Verdien på TRM fastsettes på hver korridor basert på samlede driftserfaringer av normale 
flytvariasjoner. Dette gjøres for å forhindre overlast på korridorer i normaldrift hvor frekvensen varierer 
innenfor normalbånd (49,9-50,1Hz). I hovedsak baseres verdien på erfaring av fordeling av 
regulerstyrke i de ulike områdene, og erfaringer med andre variasjoner som hyppige endringer i 
forbrukspunkter. TRM-verdien trekkes fra TTC for å få NTC-verdien. 
 
Utveksling av systemtjenester (i dag kun FCR), mellom Statnett og de andre nordiske TSOene skjer 
etter at resultatet fra markedskoplingen er kjent. Utveksling av FCR-kapasitet gjennomføres kun i tilfeller 
det er nok ledig handelskapasitet i Intradagmarkedet ved innkjøpstidspunkt for FCR-markedet og 
påvirker ikke gitt handelskapasitet til markedet. Maksimal netto utveksling av FCR for et land er i henhold 
til den nordiske systemdriftsavtalen 1/3 av gjeldende nasjonalt krav. 
 
Systemansvarlig kan redusere handelskapasiteten utenfor de normale båndene i tilfeller som opplistet 
under, men er ikke begrenset til kun disse situasjonene: 

 Planlagte driftsstanser av komponenter i det norske eller tilgrensende land sitt transmisjonsnett 
 Feil på komponenter i det norske eller tilgrensende land sitt transmisjonsnett 
 Høy last som kan medføre begrensninger i overføring på grunn av spennings- eller 

stabilitetsforhold 
 Termiske forhold der overføringer begrenses av høy utetemperatur 
 Utilgjengelighet av systemvern 
 Mangel på reserver for å håndtere feil eller ubalanser 
 Flytforhold i nettet der forventet fysisk utnyttelse av korridoren er utenfor angitte kapasitetsbånd 

 
Dersom en nettbegrensning kan løses gjennom redusert handelskapasitet på flere enn én forbindelse, 
vil systemansvarlig gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av forventet kostnad av en slik reduksjon 
per forbindelse. Reduksjon av handelskapasitet vil da tas på forbindelsen med lavest antatt 
samfunnsøkonomisk kostnad. Beregning av samfunnsøkonomisk kostnad vil ta hensyn til forventede 
prisforskjeller for forbindelsen i kombinasjon med virkningsgraden en slik reduksjon har for 
nettbegrensningen. Ved lik forventet kostnad vil reduksjonen fordeles pro-rata på de aktuelle 
forbindelsene. 
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Systemansvarlig etterstreber å gi høyest mulig handelskapasitet til enhver tid, gitt nevnte begrensninger. 
Flere ulike tiltak kan bidra til å øke eller opprettholde en høyere handelskapasitet. Hvilke tiltak som 
velges baseres på driftsmessige og samfunnsøkonomiske vurderinger. I tilfeller der det for å håndtere 
en nettbegrensning, mangler alternative tiltak eller der alternativene anses å gi en for dårlig 
forsyningssikkerhet eller vurderes å ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomme kan handelskapasitet 
reduseres. De alternative tiltakene er blant annet: 

 Bruk av systemvern; hvor signal sendes for automatisk frakopling av produksjon (PFK), forbruk 
(BFK), nettsplitt eller endring av HVDC-flyt (nødeffekt), ved feil på et anlegg eller ved overstrøm 
på komponenter.  

 Endring i koplingsbilde; gjennom å endre koplingsbilde i nettet kan begrensende komponenter 
avlastes og det kan gis en høyere handelskapasitet. Kostnader for endringer i koplingsbilde er 
normalt lav, men kan innebære en høyere risiko for utfall av komponenter og kan gi en 
uakseptabel drift med hensyn til spenningsforhold og forsyningssikkerhet.  

 Systemreguleringer og effektkraft; håndtering av nettbegrensninger kan skje gjennom å 
regulere produksjon eller forbruk i regulerkraftmarkedet, eller gjennom tilbakekjøp fra andre 
land. I tilfeller der nettbegrensningen er internt i et område, kan det vurderes å håndtere 
begrensningene med systemreguleringer. Slik bruk benyttes når virkningsgraden er høyere enn 
å redusere handelskapasitet, og at tiltaket vurderes å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

 Redusert forsyningssikkerhet; tillate at en feil i nettet kan medføre mørklegging av et begrenset 
geografisk område. Ved å fravike N-1 prinsippet hvor én feil kan gi mørklegging av et område, 
vil det i noen tilfeller kunne gi en høyere handelskapasitet. Nytten av økt kapasitet vil bli vurdert 
mot risikoen for mørklegging og hvor stort geografisk område som driftes med N-0. 

 
Handelskapasiteter som gis til intradag-markedet tar utgangspunkt i handelskapasiteter fra 
døgnmarkedet markedet og korrigeres fortløpende for endringer i flytforhold, endringer i planlagte 
driftsstanser eller driftsforstyrrelser.  
 
Annet ledd 
Systemansvarlig informerer om forventede handelskapasiteter i henhold til enhver tid gjeldende 
regelverk. 
 
Systemansvarlig offentliggjør følgende informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet: 

 Systemansvarlig publiserer sammen med de andre nordiske systemansvarlige en grafisk 
oversikt over maksimal handelskapasitet per korridor, som oppdateres løpende ved endringer 
(Denne informasjonen finnes tilgjengelig via nettsidene til Nordic Unavailability Collection 
System (NUCS): på Nord Pool sine hjemmesider, på denne lenken: Data View | Nordic 
Unavailability Collection System (nucs.net) Max NTC). 

 Oversikt og endringer av maksimal handelskapasitet og tilhørende bånd publiseres gjennom 
markedsmeldinger.  

 Ved behov for kapasitetsreduksjoner utenfor de angitte båndene informeres markedet av 
systemansvarlig gjennom markedsmeldinger. 

 På ENTSO-E Transparency platform (https://transparency.entsoe.eu/) publiserer 
systemansvarlig følgende informasjon for alle handelskorridorer: 

o Fastsatte handelskapasiteter for morgendagen publiseres daglig før markedsklarering 
o Laveste forventede kapasiteter for neste uke, måned og år, basert på publiserte 

markedsmeldinger. 
o Oversikt over rampingrestriksjoner på HVDC-forbindelser 

 
Andre relevante parameter i kapasitetsfastsettelsen, så som TRM for hver korridor, publiseres gjennom 
et felles nordisk dokument (denne informasjonen finnes tilgjengelig via nettsidene til Nordic 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nucs.net%2Fvisualization%2Fborder-installed-capacity%2Fshow&data=04%7C01%7CAdele.Slotsvik%40statnett.no%7Cf4c4ba1db7de4a8178ac08d9a4f0f344%7Ca8d61462f25244b2bf6ad7231960c041%7C0%7C0%7C637722177037559834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6VG614QiB8YaVyZNtG89eOvIrbK3aHMlAJaSJ14eU9g%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nucs.net%2Fvisualization%2Fborder-installed-capacity%2Fshow&data=04%7C01%7CAdele.Slotsvik%40statnett.no%7Cf4c4ba1db7de4a8178ac08d9a4f0f344%7Ca8d61462f25244b2bf6ad7231960c041%7C0%7C0%7C637722177037559834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6VG614QiB8YaVyZNtG89eOvIrbK3aHMlAJaSJ14eU9g%3D&reserved=0
https://www.nordpoolgroup.com/globalassets/download-center/tso/max-ntc.pdf
https://www.nucs.net/
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Unavailability Collection System (NUCS): Principles for determining the transfer capacities in the Nordic 
power market).  
 
 
3.2 Retningslinjer for fos § 8b første ledd 
Første ledd 
Krav om å tilby periodeskift 
Systemansvarlig kan kreve at produksjonsplanen justeres for å redusere strukturelle ubalanser. 
Systemansvarlig stiller krav om at det tilbys periodeskift tilsvarende planlagt produksjonsendring dersom 
denne overstiger terskelverdien på 25 MW. Kravet gjelder på stasjonsgruppenivå. Planlagt 
produksjonsendring meldes inn gjennom budprosessen for mFRR ved bruk av budegenskapen 
(budattributtet) periodeskift. Konsesjonær kan velge å tilby kun periodeskift, uten å tilby 
standardproduktet for mFRR. Dersom det kun tilbys periodeskift, uten samtidig mFRR-bud, angis ingen 
budpris. 
 
Systemansvarlig stiller krav om elektronisk bestilling av periodeskift. Denne løsningen krever 
programvare med funksjonalitet for å motta, godkjenne og returnere svar på bestillinger fra 
systemansvarlig elektronisk. Videre må konsesjonær installere programvare for kommunikasjon med 
systemansvarlig i tråd med vilkår for deltakelse i mFRR-energiaktiveringsmarkedet.  
 
Bruk av periodeskift ved store produksjonsendringer 
Systemansvarlig vil aktivere periodeskift i situasjoner der det er tydelig i driftskvarteret at planlagt 
produksjonsendring ikke tilstrekkelig samsvarer med endringene i forbruk og utveksling. Dette skyldes 
strukturelle ubalanser gitt tidsoppløsningen i energimarkedet. De mer overordnede og langvarige 
ubalansene i driftsdøgnet håndterer systemansvarlig med mFRR.  
 
Aktivering av periodeskift brukes normalt i timer med store endringer i forbruk, produksjon og/eller 
utveksling. 
 
Unntak 
Systemansvarlig kan gi unntak fra å tilby periodeskift på tre ulike grunnlag: 

 Generelt unntak for stasjonsgrupper bestående av kraftproduksjon uten reguleringsevne, 
herunder vindkraft og vannkraft uten magasin. 

 Det kan gis generelt unntak for stasjonsgrupper, eller enkelte produksjonsenheter i en 
stasjonsgruppe, der tekniske forhold eller krav i konsesjon gjør at det er krevende å tilby 
periodeskift. I slike tilfeller må en begrunnet søknad sendes til BSP@statnett.no.  

 Midlertidig unntak fra å levere periodeskift for stasjonsgrupper som har forpliktelser i 
reservekapasitetsmarkedene som ikke vil kunne møtes dersom det tilbys periodeskift. 

 Midlertidig unntak for stasjoner hvor produksjonsendring skyldes nedkjøring eller oppkjøring 
ved utilgjengelighet av vedlikehold eller andre tekniske forhold. 

 
Prising av periodeskift 
Periodeskift vil prises til gunstigste pris av budpris pluss 3 EUR/MWh og mFRR-pris. Periodeskift som 
ikke er knyttet til et mFRR-bud vil kompenseres med mFRR-pris. 
 
Gjennom systemtjenesten 'produksjonsflytting' kan systemansvarlig fremskynde eller utsette planlagt 
produksjonsendring med inntil femten minutter. 
 
Systemansvarliges primære verktøy for å håndtere strukturelle ubalanser innenfor kvarteret er 
periodeskiftattributtet i markedet for mFRR (se retningslinjer for § 11). Ved behov kan systemansvarlig 
benytte produksjonsflytting iht. fos § 8b første ledd. 
 

https://www.nucs.net/
https://www.nucs.net/transmission-domain/transferCapacity/show
https://www.nucs.net/transmission-domain/transferCapacity/show
mailto:BSP@statnett.no
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Bruk av produksjonsflytting: 
Systemansvarlig kan benytte produksjonsflytting i situasjoner der det er tydelig i driftstimen at planlagt 
produksjonsendring ikke tilstrekkelig samsvarer med endringene i forbruk og utveksling, grunnet 
strukturelle ubalanser gitt tidsoppløsningen i energimarkedet og at mFRR markedet med periodeskift 
ikke er tilstrekkelig for å håndtere ubalanser. De mer overordnede og langvarige ubalansene i 
driftsdøgnet håndterer systemansvarlig med regulerkraftmarkedet.  
Produksjonsflytting er mest brukt i ramping-timer med store endringer i forbruk, produksjon og 
utveksling, men systemtjenesten er aktuell gjennom hele driftsdøgnet for alle produksjonsendringer med 
fleksibel kraftproduksjon.  
 
Det er ikke noen siste frist for systemansvarlige å bestille produksjonsflytting, men konsesjonær kan 
avslå å utføre produksjonsflyttingen dersom tekniske begrensninger ved produksjonsenheten gjør det 
umulig å oppfylle bestillingen. 
 
Prinsippet for betaling av produksjonsflytting: 
Ved avtale mellom systemansvarlig og konsesjonær om produksjonsflytting registrerer systemansvarlig 
en regulering for volumet som bestilles. Denne reguleringen kompenseres med et påslag/reduksjon på 
gunstigste aktuelle områdepris. Dersom det er mest gunstig for konsesjonæren at regulert energivolum 
avregnes etter marginal regulerkraftpris i samme retning som konsesjonærens ubalanse i aktuell time, 
velges dette som grunnlag for betaling fremfor påslag/reduksjon med referanse til områdepris.  
 
Kvartersplaner 
For all fleksibel kraftproduksjon stiller systemansvarlig krav om kvartersplaner når sum 
produksjonsendringer over ett timeskift pr. konsesjonær pr. budområde er ≥ 200 MW.  
 
Krav til kvartersplaner er faste, deterministiske krav om fordeling av produksjonsendring ved timeskift i 
flere like trinn rundt timeskift.  
 
Systemansvarlig krav til kvartersplaner: 
Ved store sprang i produksjonsplanen over et timeskift, skal konsesjonær dele produksjonsendringen 
opp som følger: 

 Ved planlagte produksjonsendringer ≥ 200 MW over ett timeskift, deles opp/nedkjøring i 3 trinn. 
Produksjonsendringen på timeskift skal utgjøre 20-40 % av total planlagt endring, og resterende 
endring skal fordeles likt 15 minutter før og 15 minutter etter timeskift. Endringen kan også 
gjøres som en rampingregulering over samme tidsrom, som et alternativ til trinn. 

 Ved planlagte produksjonsendringer ≥ 400 MW over ett timeskift, deles opp-/nedkjøring i 4 like 
trinn med ¼ av endringen 30 minutter før timeskift, ¼ 15 minutter før timeskift, ¼ 15 minutter 
over timeskift og ¼ av endringen 30 minutter over timeskift. Endringen kan også gjøres som en 
rampingregulering over samme tidsrom, som et alternativ til trinn. 

Prinsippet er symmetri rundt timeskift (like store volum kvartersjusteringer på begge sider av timeskift). 

Konsesjonærens forpliktelser for leveranse av reserver: 
Produksjonsplaner med kvartersjusteringer må ses i sammenheng med konsesjonærens forpliktelser 
for leveranse av reserver. Ved krav om kvartersplaner gjelder følgende: 

FCR 
 FCR følger kvartersplanene driftsmessig. 
 FCR oppgjør vil skje i henhold til timesplan 

aFRR 
 Kvartersplaner skal ikke redusere forpliktet aFRR kapasitet. Konsesjonæren må etterstrebe å 

levere både forpliktelser i aFRR og kvartersplan. Dersom dette er umulig, må konsesjonær 
fravike kravet om å levere kvartersplan for aktuell stasjonsgruppe. 
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 aFRR kan eventuelt flyttes til annen stasjonsgruppe innen samme elspotområde, men dette må 
da først avklares med systemansvarlig (landssentralen). 

Regulerkraftbud (RK-bud) 
 RK-bud må ta hensyn til konsesjonærens kvartersplaner 
 Konsesjonær anmelder RK-bud hvor effektkvantum varierer per kvarter i de timene hvor det 

leveres kvartersplaner 

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) 
 Kvartersplaner skal ikke redusere forpliktelse gitt av RKOM til å gi bud i RK. Konsesjonæren 

må etterstrebe å levere både sin RKOM-forpliktelse og kvartersplan. Dersom dette er umulig, 
må konsesjonær fravike kravet om å levere kvartersplan. 

 
Ubalansehåndtering: 
Kvartersjusteringene vil praktisk sett behandles som reguleringer i balanseavregningen. 
Kvartersplankravene medfører dermed ikke forbruksubalanser eller produksjonsubalanser såfremt 
konsesjonær følger kvartersplan. Dette forutsetter at kvartersjusteringene er symmetrisk rundt timeskift, 
slik kravene angir at de skal være.  
 
Konsesjonær får inntekt fra energimarkedene i henhold til sin timeplan, og godtgjøres ikke særskilt for 
kvarterstilpasningene som følge av kravene. 
 
Produksjonsglatting 
Formålet med produksjonsglatting er å redusere de strukturelle ubalansene i kraftsystemet. 
Produksjonsglatting gir en fordeling av produksjonsendringer over timen som er bedre tilpasset 
kraftsystemets behov ved at systemansvarlig bestiller glatting av produksjon basert på prognoser og 
produksjonsplaner kvelden før driftsdøgnet. 
 
Produksjonsglatting er en frivillig løsning som tilbys konsesjonærer som oppfyller følgende kriterier:  

 Konsesjonær har jevnlig, normalt minst ukentlig, produksjonsendringer over et timeskift ≥ 200 
MW per elspotområde. 

 Konsesjonær har bemannet driftssentral og er i stand til å håndtere bestillinger fra 
systemansvarlig som beskrevet i vilkår på kveld.  

 Forutsetter fleksibel produksjon.  
 
Konsesjonærer som deltar i produksjonsglatting leverer produksjonsglatting i stedet for kvartersplaner, 
og fritas dermed fra krav om å levere kvartersplaner i henhold til faste krav for den del av porteføljen 
som stilles til disposisjon for produksjonsglatting.  
 
Den enkelte konsesjonær må for å delta i ordningen med produksjonsglatting, bekrefte overfor 
systemansvarlig at denne vil delta i produksjonsglatting på de til enhver tid gjeldene vilkår. 
"Produksjonsglatting. Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon" er vedlegg tilretningslinjene.  
 
 
3.2.1.1 Annet ledd 
Systemansvarlig benytter som hovedregel systemregulering når flaskehalser i nettet oppstår som følge 
av driftsforstyrrelser eller planlagte driftsstanser. Produksjonstilpasning benyttes i følgende tilfeller:  

 Når det oppstår separatområder  
 I områder med kun én dominerende balanseansvarlig aktør  
 I områder med begrenset overføringskapasitet i lengre tidsrom  

  
Vedtak om produksjonstilpasning sendes til balanseansvarlige aktører. Med en balanseansvarlig aktør 
menes en aktør som har ansvaret for daglig å sende inn produksjonsplaner og regulerkraftanmeldinger 
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for en gitt stasjonsgruppe til Landssentralen (Statnett). Balanseansvarlig må ha omsetningskonsesjon 
gitt av NVE og må inngå balanseavtale med avregningsansvarlig (Statnett). For å få tilgang til å handle 
i engrosmarkedet, er det krav om at aktører inngår en balanseavtale med Statnett. Aktøren må enten 
selv være balanseansvarlig, eller ha en avtale med en balanseansvarlig som håndterer aktørens 
ubalanse mot avregningsansvarlig. Det er balanseansvarlig som melder inn produksjonsplaner til 
systemansvarlig fordelt på stasjonsgrupper. Det er også kun balanseansvarlige selskaper som melder 
inn bud i regulerkraftmarkedet. I denne bestemmelsen anser derfor systemansvarlig konsesjonær å 
regne som balanseansvarlig konsesjonær med omsetningskonsesjon.  
 
Under produksjonstilpasning gjelder fortsatt kravet om at balanseansvarlig aktør skal planlegge seg i 
balanse. Vedtak om produksjonstilpasning innebærer at den balanseansvarlige (eventuelt eier av 
produksjonsanlegg som inngår i balanseansvarliges portefølje) må tilpasse sine anmeldinger i aktuelle 
kraftmarkeder og innmeldinger av produksjonsplaner til de vedtatte produksjonstilpasninger. 
 
Produksjonsbegrensningene legges på hver balanseansvarliges aktørs portefølje, slik at disse kan 
fordele begrensningene mellom ulike konsesjonærer og produksjonsenheter. Dersom det ikke foreligger 
en bilateral avtale som sikrer balanseansvarlig rett til justering av produksjonsplaner for 
produksjonsanlegg de er balanseansvarlig for, må produksjonsbegrensningen i sin helhet foretas på 
den balanseansvarliges egne anlegg. Balanseansvarlig aktør bør vurdere å sikre seg rett til justering av 
produksjonsplaner for de konsesjonærer og produksjonsanlegg som inngår i den balanseansvarliges 
portefølje.  
  
I enkelte tilfeller vil det være behov for å fastsette mer eksplisitte krav til produksjonsfordeling og 
regulerstyrke. Dette vil spesielt være tilfelle når det oppstår separatområder.  
  
Produksjonstilpasning i separatområder  
Produksjon i områder som er radielt tilknyttet overliggende nett vil bli produksjonstilpasset når 
overføringen inn til området kobles ut som følge av en driftsforstyrrelse eller planlagt driftsstans. Hvor 
omfattende produksjonstilpasningen blir avhenger av varigheten på utkoblingen og det aktuelle 
forbruket i området. Produksjon som er tilknyttet et område uten eller med lite forbruk, må stoppe helt 
eller vil få en svært begrenset tillatt produksjon når den radielle overføringen er utkoblet. Dette gjelder 
også vind- og elvekraftverk.  
  
Systemansvarlig skal fastsette hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et område som midlertidig 
er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett, ref. § 12 tredje ledd.  
 
Produksjonstilpasning i områder med kun én dominerende balanseansvarlig aktør  
Systemansvarlig vil benytte produksjonstilpasningen for å unngå overlast ved planlagte driftsstanser og 
etter driftsforstyrrelser i følgende tilfeller:  

 I områder hvor det kun er én balanseansvarlig aktør  
 I områder der én balanseansvarlig aktør har stor markedsmakt  
 I områder der maksimalt én balanseansvarlig aktør deltar i balanse-/regulerkraftmarkedet med 

aggregater i området begrenset av flaskehalsen   
Det vil si at det kan finnes flere balanseansvarlige aktører i området, men at det i realiteten kun er én 
eller ingen balanseansvarlig aktør som normalt deltar i balanse-/regulerkraftmarkedet med aggregater i 
området begrenset av flaskehalsen.   
  
Med stor markedsmakt i et område menes områder der en aktør har en dominerende markedsandel slik 
at konkurransesituasjonen ikke vil være reell eller tilstrekkelig til å ha et velfungerende marked.  
  
Produksjonstilpasning kan i slike tilfeller omfatte både krav til en øvre og nedre grense for tillatt 
produksjon avhengig av om begrensingen gjelder inn eller ut av området.  
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Produksjonstilpasning i overskuddsområder med begrenset overføringskapasitet i lengre tidsrom  
I de tilfeller der det er over 50 % begrensning i maksimal overføringskapasitet i forhold til intakt nett ut 
fra et overskuddsområde vil Statnett vurdere å benytte produksjonstilpasning uavhengig av antall 
balanseansvarlige aktører i området. I slike tilfeller vil følgende forutsetninger bli lagt til grunn:  

 Produksjonstilpasning vil bli vurdert benyttet når forholdstallet mellom forventet 
produksjonsoverskudd og overføringskapasitet ut av det innestengte området overstiger 1,2. 
Produksjonsoverskudd i et område beregnes ved å summere opp installert 
produksjonskapasitet og trekke fra forventet last bak flaskehalsen.    

 Ved planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser i regionalnettet vil produksjonstilpasning kunne 
benyttes dersom begrensningen har en varighet eller forventes å ha en varighet over 8 timer. (I 
regional- og distribusjonsnett er det ofte mangel på RK-bud.)   

 Ved planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser i transmisjonsnettet vil produksjonstilpasning 
kunne benyttes dersom begrensningen har en varighet eller forventes å ha en varighet over en 
uke.  

 Ikke-regulerbar produksjon (vindkraft og vannkraft uten magasin) vil om mulig ikke bli omfattet 
av vedtak om produksjonstilpasning. Ved beregning av tilgjengelig nettkapasitet ut av det 
begrensede området legger systemansvarlig til grunn 60 % samtidighet for ikke regulerbar 
produksjon.  

 Produksjonstilpasningen vil fordeles til balanseansvarlig aktør basert på installert effekt i 
regulerbar produksjon. Dersom vedtak om produksjonstilpasning blir fattet kort tid før 
gjennomføringsperioden og de berørte produsenter har begrenset mulighet for å justere sin 
magasindisponering i forkant, vil systemansvarlig hensynta sannsynligheten for vanntap ved 
tildelingen av kvoter.   

 Produksjonstilpasning og systemregulering vil bli benyttet i kombinasjon for å utnytte tilgjengelig 
nettkapasiteten ut av området best mulig.   

 Vedtak om produksjonstilpasning som fattes mer enn fire uker før gjennomføring vil bli 
spesifisert med en grov kvote (effekt MWh/h) pr. balanseansvarlig pr. uke. Kvoten kan ev. 
differensieres for helg/hverdag og natt/dag. Uken før produksjonstilpasningen vil nytt vedtak 
kunne fattes med oppdaterte og mer finfordelte kvoter med variasjoner pr. time.  

 Vedtatte produksjonskvoter vil kunne bli justert i egne vedtak under gjennomføring av planlagt 
driftsstans.  
  

Generelt om gjennomføring av produksjonstilpasning 
I tilfeller som angitt i de tre beskrivelsene ovenfor vil systemansvarlig fatte vedtak som innebærer at 
produksjonen blir tilpasset tilgjengelig nettkapasitet. Vedtak om produksjonstilpasning gir ingen rett til 
kompensasjon for ulemper og tap, herunder vanntap og tapt vindkraftproduksjon, dette påfører berørte 
konsesjonærer. I områder med flere balanseansvarlige aktører og forbruk som skal dekkes, kontakter 
systemansvarlig de balanseansvarlige aktørene før endelig fordeling av tillatt produksjon vedtas av 
systemansvarlig.  
  
Under og før gjennomføring av periode for produksjonstilpasning vil systemansvarlig ha jevnlig kontakt 
med berørte balanseansvarlige aktører. Systemansvarlig vil kunne omfordele tildelte kvoter dersom det 
viser at de tildelte kvoter ikke i tilstrekkelig grad reflektere kritikalitet og vannverdier for de berørte 
konsesjonærer. Produksjonstilpasning kan omfatte både krav til en øvre og nedre grense for tillatt 
produksjon avhengig av om begrensingen gjelder inn eller ut av området.  
 
Systemansvarlig skal ved planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser i regional- og transmisjonsnett, 
som medfører produksjonstilpasning, informere de balanseansvarlige aktørene så snart som mulig etter 
at begrensningen i nettet er kjent slik at de balanseansvarlige aktørene kan tilpasse seg den begrensede 
nettkapasiteten.  
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Planlagte driftsstanser i transmisjonsnettet for kommende år skal meldes til systemansvarlig innen 1. 
september. Systemansvarlig vil da normalt sende varsel om vedtak om aktuelle produksjonstilpasninger 
innen 1. desember. Dersom planlagte driftsstanser meldes til systemansvarlig etter frist for innmelding 
til årsplanleggingen, men minimum tre måneder før gjennomføring, vil systemansvarlig normalt sende 
varsel om vedtak om eventuell produksjonstilpasning innen tre uker etter mottatt plan.  
 
Vedtak om produksjonstilpasning skal normalt ikke fattes senere enn to uker før gjennomføring.  
 
Ved driftsforstyrrelser i nettet vedtas produksjonstilpasning snarest mulig etter at konsekvensen av 
driftsforstyrrelsen er kjent. Produksjonstilpasningen gjøres da gjeldende fra tidspunkt etter at neste 
prissetting i døgnmarkedet er trådt i kraft. Nødvendige produksjonsendringer før dette gjøres ved 
systemregulering.  
 
Varsling av vedtak 
Systemansvarlig skal sende varsel om vedtak til berørte parter før det utarbeides et ikke systemkritisk 
vedtak om produksjonstilpasning. Systemansvarlig har plikt til å påse at saken er så godt opplyst som 
mulig før vedtak fattes. Mottaker av varselet skal ha anledning til å komme med innspill om forhold som 
er av betydning for gjennomføring av den varslede produksjonstilpasningen, eksempelvis tidspunkt, 
fordeling av volumer og eventuelle begrensinger som følge av manøvreringsbestemmelser. For at 
systemansvarlig skal kunne varsle de balanseansvarlige aktørene, må det først sendes 
markedsmelding om begrensningene driftsstansen gir, slik at de balanseansvarlige ikke sitter i en 
innsideposisjon.  
 
Fra systemansvarlig mottar en innmeldt driftsstans må det påregnes inntil tre ukers behandlingstid før 
varsel om produksjonstilpasning kan sendes. For at vedtak om driftsstans og vedtak om 
produksjonstilpasning skal kunne fattes i rimelig tid før gjennomføring vil berørte balanseansvarlige ikke 
kunne forvente mer enn 2-3 ukers frist for å gi tilbakemelding på varselet. Systemansvarlig vil deretter 
ha behov for inntil 3 uker for å fastsette vedtak om produksjonstilpasning og driftsstans. Samtidig vil 
markedet, om nødvendig, bli orientert via en oppdatert markedsmelding.  
 
 
3.3 Retningslinjer for for fos § 13 første ledd 
Første ledd 

Hvem skal utarbeide og innrapportere plan for tvangsmessig utkobling av forbruk 
Anleggskonsesjonærer for anlegg i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnett samt alle 
områdekonsesjonærer skal melde inn plan for tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF-plan) til 
systemansvarlig. Følgende unntak gjelder: 

- Kraftprodusenter (med anleggskonsesjon) som ikke har sluttbrukere tilknyttet sine nettanlegg. 
 
Frister og kriterier for innrapportering av TUF-plan 
Følgende frister gjelder for innrapportering av oppdaterte TUF-planer inn til systemansvarliges 
webbaserte rapporteringsportal Fosweb: 
 

 Alle konsesjonærer skal melde inn oppdatert TUF-plan via Fosweb i henhold til gjeldende format 
innen 01.01.2021. Noen aktører har fått utsatt oppstart for innmelding av planer i Fosweb. For 
disse aktørene vil innmeldingsfrist også være 6 måneder fra løsningen i Fosweb er tilgengelig. 
De aktørene dette gjelder vil få egen beskjed om dette. 

 Konsesjonær sin TUF plan skal oppdateres eller bekreftes minimum hvert tredje år. 
 Konsesjonær sin TUF plan må oppdateres og innrapporteres etter: 

o Større endringer i nettbilde/driftsbilde som medfører at eksisterende TUF plan ikke 
lenger er relevant. Eksempler på endringer (ikke uttømmende liste) kan være endret 
forbruk, både med tanke på størrelse, maksimum utetid og type sluttkunde. 
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o Ved vesentlige endring i konsesjonær sine områdegrenser med hensyn til 
eierskap/driftslederansvar, som medfører at eksisterende TUF plan ikke lenger er 
relevant. Eksempler på dette kan være (ikke uttømmende liste) endret selskapsstruktur, 
overtakelse og/eller oppkjøp av anlegg eller nedleggelse av virksomhet. 

o Øvrige endringer som medfører at eksisterende TUF plan ikke lenger er relevant. 
 
Innhold og format for TUF-plan 
Konsesjonærer skal benytte gjeldende format i Fosweb for innrapportering av TUF-plan. 
 
Følgende informasjon skal fremgå av TUF-planen: 

 Kontaktinformasjon.  
Telefon og e-post til konsesjonær. Kontaktinformasjon bør være knyttet til organisasjonen, slik 
at endring i ansattforhold ikke krever oppdatering av TUF plan.  
  

 Plan for TUF på grunn av effektknapphet, ref. fos § 13 annet ledd.  
Planen skal vise fordeling av utkobling i henhold til prioritering for 100% av forbruket til egne 
sluttbrukereinneholde en trinnvis prioritert utkoblingsrekkefølge som omfatter 100% av forbruk 
til egne sluttbrukere. Planen bør beskrive trinnvis utkobling av forbruk, ved utkobling av 
avganger i transformatorstasjoner (typisk effektbryter i ledningsfelt og transformatorfelt tilknyttet 
samleskinner i stasjonen). Konsesjonærer som kun har forbruk tilknyttet distribusjonsnett (ikke 
regionalnett) kan i tillegg beskrive trinnvis utkobling av forbruk, ved enkeltvis utkobling av 
nettstasjoner dersom de mener at dette er hensiktsmessig. Lastuttak til tilknyttede 
konsesjonærer skal ikke inngå i TUF-planen. TUF grunnet effektknapphet vil normalt være 
varslet noe tid i forkant, og man har derfor hatt mulighet til å forberede utkoblingen, inklusive 
eventuelt delinger i nettet, i forkant av situasjonen. På grunn av bedre tid til forberedelser, kan 
man i denne situasjonen foreta flere utkoblinger med til sammen større volum med mindre 
samfunnsøkonomiske konsekvenser enn utkoblinger på grunn av driftsforstyrrelser, ref. fos § 
13 tredje ledd. For hvert utkoblingstrinn i TUF-planen skal følgende fremgå: 

o Størrelse på utkobling av forbruk i MW ved vinter- og sommerlast. Vinterlast skal være 
iht. normal tunglast (ikke dimensjonerende maksimallast), og sommerlast skal være iht. 
normal lettlast (ikke minimum last).  

o Stasjon i transmisjonsnettet. Hvilke transformatorstasjoner i transmisjonsnettet vil bli 
avlastet ved utkoblingen.  

o Stasjon i regionalnettet. Hvilke transformatorstasjoner i regionalnettet vil bli avlastet ved 
utkoblingen.  

o Maksimal utetid for forbruk som inngår i utkoblingstrinnet.  
o Estimert KILE-kostnad for utkobling av forbruk. I beregning av avbruddskostnader 

legges til grunn satser og metodikk fastsatt av § 9-2 forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Beregningen foretas med 
utgangspunkt i et ikke varslet avbrudd på 2 timer en mandag i januar fra kl. 06.00. 
Konsesjonærer som har FASIT-programvare (typisk nettselskaper) kan benytte FASIT 
til å utføre beregningen. 

 
 Plan for TUF på grunn av driftsforstyrrelse, ref. fos § 13 tredje ledd.  

Ved utkobling på grunn av driftsforstyrrelser er det forventet at utkoblingen må skje i løpet av 
kort tid. Man kan ikke forvente å få tid til omkoblinger og delinger i stort omfang. Dette kan 
medføre større samfunnsøkonomiske tap og større omfang av utkobling enn ved 
effektknapphet. TUF plan for utkobling på grunn av driftsforstyrrelser skal inneholde en trinnvis 
prioritert utkoblingsrekkefølge som omfatter 100 % av forbruk til egne sluttbrukere vise fordeling 
av utkobling i henhold til prioritering for 100% av forbruket til egne sluttbrukerefor hver 
hovedinnmating. Dvs. at konsesjonær må etablere en TUF-plan for hver av sine 
hovedinnmatinger.   

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302
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Lastuttak til tilknyttede konsesjonærer skal ikke inngå i TUF-planen for driftsforstyrrelse. For de 
konsesjonærene som har sesongvariasjon i lasten, må TUF-planen gi utkobling ved høy last 
(vinter) og lav last (sommer). Planen for TUF for driftsforstyrrelse skal inneholde de samme 
elementene som beskrevet over for fos § 13 annet ledd (TUF-plan for effektknapphet).  

 
 Dersom innrapportert TUF-plan (for effektknapphet og/eller driftsforstyrrelse) avhenger av 

andre konsesjonærer, skal det spesifiseres hvilke konsesjonærer og bekreftes at nødvendige 
forhold er avklart mellom konsesjonærene. 

 
Systemansvarlig kan, dersom en innsendt plan ikke oppfyller krav til innhold, format eller frister, kreve 
at konsesjonær reviderer TUF-planen. Dette kan eksempelvis være dersom TUF-planen ikke ansees 
som reell, dersom innsendte TUF-planer fra ulike konsesjonærer er i konflikt med hverandre eller 
dersom planen er i konflikt med andre bestemmelser i fos. Dersom konsesjonær ikke etterkommer krav 
om revisjon av gjenopprettingsplanen vil systemansvarlig melde dette til Reguleringsmyndigheten for 
energi, som brudd på forskriften. 
 
Kriterier for prioritering av utkoblingstrinn i en TUF-plan 
Systemansvarlig vil så langt det er mulig legge følgende kriterier til grunn for utkobling av forbruk i TUF 
situasjoner. Konsesjonærer bør derfor legge de samme kriteriene til grunn ved etablering av sine TUF-
planer. Listen beskriver prioritert rekkefølge for tvangsmessig utkobling av forbruk.  

1. Fleksibelt forbruk, med redusert nettariff.  
2. Forbruk hvor avbrudd kun medfører samfunnsøkonomiske konsekvenser. De 

samfunnsøkonomiske tapene skal begrenses til et minimum.  
3. Forbruk hos konsesjonær hvor avbrudd i strømforsyningen er tidskritisk. Det vil si at langvarig 

utkobling kan forårsake havari av produksjonsutstyr som ikke muliggjør videre drift. Forbruk hos 
konsesjonær som ikke er i kategorien tidskritisk vil falle inn under trinn 2 i utkoblingsrekkefølgen.  

4. Forsyning til forbruk som ivaretar liv og helse. 
 
Områdevise TUF-planer for systemansvarlig 
De innmeldte TUF-planene fra konsesjonærene benyttes i de områdevise TUF-planene til 
systemansvarlig. For hvert område setter systemansvarlig opp en oversikt over tilgjengelig effekt for 
TUF og mulig maksimal varighet for utkobling. I denne områdevise TUF-planen vil utkoblingene være 
sortert ut fra kriteriene beskrevet ovenfor. Hvert område bestemmes av naturlige delingspunkt i 
transmisjonsnettet og i underliggende nett.  
 
 
3.4 Retningslinjer for fos § 14 første ledd 
Første ledd 
Systemansvarlig skal gjennom vedtak sikre at anlegg i og tilknyttet regional- og transmisjonsnettet har 
nødvendig funksjonalitet for å ivareta en effektiv utnyttelse og tilfredsstillende leveringskvalitet i 
kraftsystemet. Dette gjelder både for nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.  
 
Anlegg som omfattes:  
Bestemmelsen omfatter alle anlegg i eller tilknyttet nett med spenning høyere enn 24 kV. Relatert til 
normerte spenninger, vil det i praksis typisk inkludere anlegg med driftsspenning ≥ 33 kV. Kravet til 
rapportering gjelder uavhengig av hvilken type konsesjon som gjelder. Dette vil si at også anlegg med 
spenning høyere enn 24 kV innenfor utvidet områdekonsesjon er omfattet av rapporteringsplikten.  
 
Bestemmelsen omfatter også: 
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 Produksjonsanlegg som gjennom produksjonsradialer (uavhengig av spenningsnivå) direkte er 
knyttet opp mot anlegg i regional- eller transmisjonsnettet. Øvrige produksjonsanlegg som er 
tilknyttet distribusjonsnett omfattes av fos § 14 annet ledd. Se Figur 1. 

 Kompenseringsanlegg uavhengig av spenningsnivå, men tilkoblet stasjoner i regional- eller 
transmisjonsnettet, der kompenseringsanlegget kan ha som funksjon eller mulighet til å 
kompensere i regional- eller transmisjonsnettet. 

 
 

 
Figur 1: Produksjonsanlegg som via produksjonsradialer er direkte tilknyttet anlegg i regional- eller 

transmisjonsnettet omfattes av fos § 14, 1. ledd 

 
Fos § 14 første ledd angir at konsesjonærs rapporteringsplikt gjelder når andre konsesjonærer blir berørt 
av tiltaket. Med berørte konsesjonærer menes andre konsesjonærer som blir påvirket av de endringene 
som tiltaket medfører. Dette vil ofte være, men behøver ikke være begrenset til, tilstøtende 
konsesjonærer i samme eller omkringliggende nett. Konsesjonærer som påvirkes midlertidig, mens 
tiltaket gjennomføres, er også å anse som berørte konsesjonærer. Systemansvarlig er alltid berørt 
konsesjonær ved tiltak i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnettet. 
 
Eksempler på endringer som kan berøre andre konsesjonærer kan være økt ladeytelse i isolert eller 
spolejordet nett, endringer i overføringsgrenser, endret lastflyt, tiltak som påvirker leveringskvaliteten 
eller forsyningssikkerhet i andre konsesjonærers nett, endring i frekvensreguleringsegenskaper eller 
spenningsreguleringsegenskaper, endring i aktiv effekt, endring i reaktive reserver eller endringer som 
medfører behov for at andre konsesjonærer endrer sine vernsystemer, driftsplaner eller koblingsbilder.  
 
Ved temperaturoppgraderinger 
Konsesjonær som skal gjennomføre temperaturoppgraderinger for flere ledninger i sitt nett kan sende 
dette inn samlet til systemansvarlig. Systemansvarlig kan fatte samlevedtak for flere anlegg ved 
temperaturoppgraderinger. 
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Ved havarier eller feilsituasjoner 
Konsesjonær som må gjøre utføre søknadspliktige endringer i tekniske anlegg som følge av havarier 
eller feilsituasjoner der idriftsettelse av endringen er nødvendig for å gjenopprette normal forsyning, kan 
sette disse i drift uten vedtak fra systemansvarlig. som ikke kan håndteres gjennom normal fos § 14-
prosess uten at dette truer forsyningssikkerheten, må informere systemansvarlig om dette. 
Informasjonen skal inneholde en kort beskrivelse av hva saken gjelder. Konsesjonær kan gjennomføre 
den kritiske feilrettingen uten vedtak fra systemansvarlig. Slike saker vil ikke anses som brudd på fos § 
14 og vil dermed ikke rapporteres til Reguleringsmyndigheten for energi forutsatt at konsesjonær sender 
en normal fos § 14 søknad for endringen uten ugrunnet opphold og senest innen fire uker etter 
idriftsettelse. 
 
Dersom endringer i anlegget er å anse som søknadspliktige i henhold til 'Veileder for hvilke tiltak som 
er søknadspliktige iht. fos § 14', skal konsesjonær så snart som mulig sende inn en normal fos § 14-
søknad til systemansvarlig. Systemansvarlig vil fatte vedtak for tiltaket. med mulig vilkår for å bringe 
Vedtaket kan inneholde vilkår om at funksjonalitet som ikke er i tråd med krav i NVF utbedres i ettertid. 
Systemansvarlig vil vurdere søknaden i henhold til gjeldende regelverk opp mot komponentens 
funksjonalitet og anleggets levetid. 
 
Vurdering av funksjonskrav: 
Systemansvarliges 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' lister opp de tiltak 
systemansvarlig anser har betydning for funksjonaliteten i kraftsystemet, og som systemansvarlig derfor 
skal informeres om og fatte vedtak for. Dersom et tiltak ikke er nevnt eller fremstår som uklart i 
veilederen, men kan påvirke elteknisk løsning må konsesjonær kontakte systemansvarlig for å avklare 
om tiltaket er søknadspliktig.  
 
Systemansvarlig legger kravene i Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) til grunn 
for vurderingene i vedtakene som fattes. NVF beskriver funksjonskravene for nettanlegg, 
forbruksanlegg, HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. I tillegg gir NVF også veiledning om krav til vern 
iht. fos § 20, samt krav til feilskrivere og pendlingsregistratorer iht. fos § 18. 
 
Veilederen skiller mellom faste krav og behovsprøvede eller behovsvurderte krav. Behovsprøvde og 
behovsvurderte krav er funksjonskrav som avklares med systemansvarlig, og kan tilpasses for det 
aktuelle anlegget ved hvert enkelt tilfelle. Behovsprøving og behovsvurdering med fastsettelse av 
funksjonskrav bør gjøres tidlig i vedtaksprosessen, på bakgrunn av dialog med og innspill fra tiltakshaver 
og berørte konsesjonærer. Årsaken til at noen krav kan behovsprøves eller behovsvurderes er fordi 
systemansvarlig anser at det, for disse kravene, vil være samfunnsmessig rasjonelt å vurdere kravene 
fra situasjon til situasjon, og slik tilpasse kravene. For behovsprøvde krav vil det være konsesjonær som 
tar initiativ for å få tilpasset og mildnet kravet, der dette begrunnes.  Mens det for behovsvurderte krav 
vil være systemansvarlig som kan ta initiativ for å tilpasse kravene og må begrunne kravet. I begge 
tilfeller fastsettes funksjonaliteten i vedtaket.  
 
Funksjonskravene som skal følges vil fastsettes i vedtaket, og vedtaket vil inneholde systemansvarliges 
vurderinger av anleggets funksjonalitet. Vedtaket kan også inneholde vilkår for å kunne bekrefte 
anleggets funksjonalitet. Dette kan være vilkår som skal innfris både før og etter idriftsettelse av 
anlegget. 
 
Systemansvarlig anser at det er viktig å begynne vurdering av saker tidlig i tilfeller hvor det er behov for 
avklaring av funksjonskrav, behovsprøving av funksjonskrav eller der det ønskes andre løsninger enn 
beskrevet i NVF. Dette gjelder også saker hvor løsningen skal konsesjonsbehandles.  
 
 
 
3.5 Retningslinjer for fos § 17 



21/01179-11          Versjon til RME for godkjenning

25 

Åpen informasjon / Public information

Første ledd 

Driftsstanser som skal rapporteres – transmisjonsnett og regionalnett 110 kV og over 
Det legges til grunn at driftsstanser for alle anlegg i transmisjonsnett, inkludert utenlandsforbindelser, 
nedtransformering til regionalnett samt alle produksjonsenheter tilknyttet transmisjonsnettet skal 
rapporteres til systemansvarlig.  
 
I tillegg skal alle driftsstanser i regionalnettet med spenning 110 kV og høyere og alle driftsstanser i 
produksjonsenheter tilknyttet regionalnett med spenning 110 kV og høyere, rapporteres til 
systemansvarlig. Med tilknyttede produksjonsenheter menes produksjonsanlegg som direkte, eller via 
en kundespesifikk overføring er tilknyttet regional- eller transmisjonsnett. Driftsstanser for 
nedtransformering fra regionalnett skal rapporteres dersom driftsstansen berører andre konsesjonærer. 
 
Driftsstanser som skal rapporteres – regionalnett under 110 kV 
For produksjonsanlegg tilknyttet spenningsnivå lavere enn 110 kV gjelder krav om rapportering av 
driftsstans for produksjonsanlegg når samlet ytelse som omfattes av driftsstansen overskrider 25 MVA. 
 
For regionalnettsanlegg med spenning under 110 kV må anleggskonsesjonær vurdere om en driftsstans 
vil berøre andre konsesjonærer. Andre konsesjonærer blir berørt dersom driftsstansen medfører at: 

 Tilknyttede konsesjonærer med underliggende nettanlegg får redusert leveringskvalitet, 
herunder økt risiko for avbrudd til egne nettkunder1. 

 Tilknyttede konsesjonærer med produksjonsanlegg må stoppe eller begrense produksjonen. 
 Konsesjonærer med parallelførte eller overliggende nettanlegg får endret kraftflyt eller økt risiko 

for redusert leveringskvalitet til egne nettkunder. 
 
Dersom konsesjonær med regionalnettsanlegg med spenning under 110 kV med behov for driftsstans 
mener at andre konsesjonærer blir berørt i henhold til ovennevnte kriterier skal driftsstansen rapporteres 
til systemansvarlig. 
 
Dersom en driftsstans i regionalnett med spenning under 110 kV ikke har noen konsekvenser for andre 
konsesjonærer i henhold til ovennevnte kriterier, kan konsesjonær unnlate å rapportere den til 
systemansvarlig. Konsesjonær må også i slike tilfeller sikre at driftsstansen heller ikke vil berøre andre 
konsesjonærer dersom kombinasjoner med driftsstanser i omkringliggende nett skulle oppstå. Dersom 
konsesjonær ikke har tilstrekkelig informasjon til å gjøre en slik vurdering skal driftsstansen allikevel 
rapporteres til systemansvarlig. 
 
Enkelte overføringer kan eies av flere anleggskonsesjonærer. Det vises blant annet til at ledning og 
brytere på samme overføring kan eies av ulike konsesjonærer. Dersom det er behov for utkobling av en 
anleggsdel i slike overføringer, vil alltid annen anleggskonsesjonær være berørt med tilhørende krav 
om rapportering av driftsstans. 
 
Driftsstanser uten utkobling 
Arbeid som ikke medfører utkobling, men som omfatter bruk av systemansvarliges virkemidler skal 
rapporteres til systemansvarlig. Dette betegnes som driftsstans uten utkobling. Eksempler på dette er 
dersom: 

o driftsstansen påvirker funksjonaliteten til systemvern  
o det skal gjennomføres termovisjon med krav til minimum last  
o det skal gjennomføres AUS-arbeid med maks last  

 

 
1 Den som driver eller eier anlegg eller utstyr for bruk eller produksjon av elektrisitet som er tilknyttet et 
nettselskaps anlegg. Nettselskap tilknyttet annet nettselskap, regnes også som nettkunde. 
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Driftsstanser som ikke må rapporteres - regionalnett under 110 kV 
Eksempler på driftsstanser som ikke vil berøre andre konsesjonærer og derfor ikke omfattes av plikt til 
rapportering til systemansvarlig:  

 Driftsstanser som ikke medfører utkobling og ikke omfatter bruk av systemansvarliges 
virkemidler. Driftsstanser uten utkobling skal allikevel rapporteres inn dersom: 

o driftsstansen påvirker funksjonaliteten til systemvern  
o det skal gjennomføres termovisjon med krav til minimum last  
o dersom det skal gjennomføres AUS-arbeid med maks last  

 Kundespesifikke transformatorer 
 Samleskinne i stasjoner med mer enn en samleskinne, med mindre annet er avtalt med 

systemansvarlig  
 Driftsstanser for produksjonsanlegg når berørt samlet ytelse som omfattes av driftsstansen er 

under 25 MVA  
 
Dersom det rapporteres driftsstanser som ikke berører andre konsesjonærer, vil systemansvarlig foreta 
en forenklet behandling. Ved forenklet behandling blir det sendt ut epost om at driftsstansen er registrert 
og tatt til orientering, men uten formelt vedtak.  
 
Konsesjonærs eget ansvar 
Dersom en konsesjonær er leder for kobling (LFK) i andre konsesjonærers anlegg må konsesjonærer 
selv avklare dette i henhold til egne koblingsavtaler som er inngått mellom konsesjonærene. 
Konsesjonærene må avklare seg imellom hvordan og om dette meldes inn i Fosweb eller håndteres 
gjennom andre systemer. Ved bruk av Fosweb for slike driftsstanser må de merkes spesielt ved 
rapportering.   
 
Ved rapportering av driftsstanser er installert og tilgjengelig spoleytelse i spolejordet nett et ansvar som 
skal håndteres og ivaretas av konsesjonær.  
 
Annet ledd 

Planlagte driftsstanser 
Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om planlagte driftsstanser basert på planer rapportert 
inn i henhold til første ledd. Ingen konsesjonærer kan iverksette planlagte driftsstanser som berører 
andre konsesjonærer uten at systemansvarlig har fattet vedtak om dette etter fos § 17. Før utkobling 
foretas må det også fattes vedtak om koblingsbilde etter fos § 16. Systemansvarlig anser at berørte 
konsesjonærer er informert om koblingen iht. fos § 16 ved at konsesjonærene får kopi av vedtak om 
driftsstans.  
 
Kriterier for Vurderinger og krav ved behandling og godkjenning av driftsstanser 
Ved behandling og samordning av driftsstans vil systemansvarlig vurdere følgende: 

 Om alle opplysninger som er nødvendige for behandlingen av behov for driftsstans er korrekt 
rapportert 

 Muligheter for samordning av flere jobber til samme utkoblingsperiode. Systemansvarlig 
forutsetter at konsesjonær har koordinert sine aktiviteter før rapportering av driftsstans, men vil 
vurdere om det er ytterligere muligheter for å samordne flere driftsstanser til samme 
utkoblingsperiode slik at total utetid blir minimert. Om nødvendig returneres driftsstans til 
konsesjonær for vurdering av ytterligere samordning.  

o Det stilles krav til konsesjonær om at ulike behov for driftsstans på samme 
overføringsanlegg koordineres for å minimere total utkoblingstid.  

o Systemansvarlig kan kreve at konsesjonær vurderer alternative løsninger slik at 
driftsstansen får kortere varighet enn det som først er rapportert. 

 Samordning med driftsstanser på andre komponenter. 
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 Forventet last og produksjonsforhold, konsekvenser for spenning, virkning på systemvern, 
behov for endret koblingsbilde, økt KILE-eksponering for andre konsesjonærer, risiko for 
overlast på annen konsesjonærs anlegg, vurdering av muligheter og behov for innkobling av 
driftsstans på natt/helg. Ved arbeid på avganger eller samleskinner skal det vurderes mulighet 
for forbilooping slik at anlegget i størst mulig grad kan føre strøm under arbeidet.   

 Hvorvidt konsesjonær får mulighet til å gjennomføre nødvendige driftsstanser for vedlikehold og 
reinvesteringer over tid. 

 I hvilken grad driftsstansen medfører redusert forsyningssikkerhet. Systemansvarlig drifter 
kraftsystemet etter N-1-prinsippet når dette er mulig. Ved driftsstanser tillates normalt en noe 
økt risikoeksponering. For en driftsstans som medfører redusert forsyningssikkerhet skal det 
utarbeides egen gjenopprettingsplan (GO-plan), jf. fos § 12. Denne skal utarbeides av den 
driftssentral som er ledende ved behov for gjenoppretting etter feil. Konsesjonær skal (i 
samarbeid med systemansvarlig) undersøke om alternative gjennomføringsmåter kan 
iverksettes, eventuelt finne tiltak slik at anleggsdelen kan settes i drift så raskt som mulig og 
helst innen 2 timer. 

 Hvorvidt driftsstansen medfører redusert handelskapasitet eller omfattende flaskehals, og 
konsekvensene av denne. Ved stor konsekvens vil systemansvarlig vurdere om et annet 
tidspunkt vil redusere konsekvensene. Det skal også, i samråd med konsesjonær, undersøkes 
om mulige alternative gjennomføringsmåter bør iverksettes.  

 Hvorvidt driftsstansen medfører krav om markedsmelding. Markedsmelding skal sendes 
dersom en driftsstans endrer handelskapasiteten iht. gjeldende regler for dette. 
Systemansvarlig vurderer konsekvenser av dette opp mot eventuelle andre tidspunkter, eller 
om det finnes mulige alternative gjennomføringsmåter. 

 Hvorvidt driftsstansen medfører krav om produksjonstilpasning. Kriterier for bruk av 
produksjonstilpasning er nærmere beskrevet i retningslinjene for fos § 8b annet ledd. Aktører 
som blir berørt av produksjonstilpasning skal kontaktes slik at de kan få uttalt seg om forhold 
som er av betydning for produksjonstilpasningen (ref. retningslinjer for § 8b annet ledd). 
Systemansvarlig vurderer aktørenes kostnader og ulemper for ulike utkoblingsperioder opp mot 
nødvendigheten av å gjennomføre driftsstans til ønsket tidspunkt. 

 
Med bakgrunn i punktene over, vil systemansvarlig vurdere om tidspunkt og andre forutsetninger for 
den rapporterte driftsstansen bør godkjennes, eller hvorvidt det er behov for å sende driftsstans tilbake 
til konsesjonær med forslag om endringer av starttidspunkt, varighet, gjeninnkoblingstider eller andre 
relevante krav til gjennomføring. I enkelte tilfeller kan det bli behov for å foreslå omprioritering av andre 
allerede vedtatte driftsstanser.  
  
Vedtak om planlagte driftsstanser 
Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjent eller avslått driftsstans. Ved avslag på driftsstans skal 
årsaken for dette angis i vedtaksbrevet.  
 
Vedtak om planlagt driftsstans sendes på epost fra systemansvarlig. I tillegg blir det markert i Fosweb 
at driftsstansen er vedtatt. Vedtaket sendes til konsesjonær som har rapportert driftsstansen i henhold 
til kontaktdata registrert i Fosweb og til alle konsesjonærer som kan bli berørt.  
 
Iht. forvaltningsloven (ang. enkeltvedtak) skal en part varsles og gis anledning til å uttale seg før vedtak 
treffes, vedtaket skal være skriftlig, det skal inneholde en begrunnelse for beslutningen og opplysninger 
om klageretten. Systemansvarlig legger til grunn at så lenge en konsesjonær selv rapporterer en 
driftsstans og har koordinert denne mot berørte parter før innrapportering, så anses partene som varslet. 
 
For driftsstanser som medfører produksjonstilpasning, skal eget vedtak sendes om dette. Dette i 
henhold til fos § 8b annet ledd.  
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Tredje ledd 

Ikke planlagte driftsstanser 
Systemansvarlig legger til grunn at det kun er driftsforstyrrelser og driftsstanser som oppstår på grunn 
av uforutsette hendelser som kan defineres som ikke planlagte driftsstanser og dermed skal behandles 
etter bestemmelsens tredje ledd. Eksempler på uforutsette hendelser som kan berøre kraftsystemet og 
gi behov for en ikke planlagt driftsstans er skogbrann, ras, flom, behov for feilsøking, nødvendig 
feilretting og lignende. 
  
Utfall som følge av feil regnes også som en ikke planlagt driftsstans. Slike utfall som medfører langvarig 
utkobling skal rapporteres til systemansvarlig så snart som mulig etter utfallet, med angivelse av 
forventet feilrettingstid.  
 
Vedtak om ikke planlagt driftsstans sendes på epost fra systemansvarlig. I tillegg blir det markert i 
Fosweb at driftsstansen er vedtatt. Vedtaket sendes til konsesjonær som har rapportert driftsstansen, i 
henhold til kontaktdata registrert i Fosweb og til alle konsesjonærer som kan bli berørt.  
 
For ikke planlagte driftsstanser som medfører produksjonstilpasning, skal eget vedtak sendes om dette. 
  
Fjerde ledd 

Omprioritering av vedtatte driftsstanser 
Systemansvarlig kan på eget initiativ omprioritere vedtatte driftsstanser dersom det oppstår værforhold, 
driftsforstyrrelser, endringer i produksjonsforhold mm, som endrer forutsetningene for gjennomføring av 
den vedtatte driftsstansen. Initiativ til omprioritering kan også komme fra konsesjonær.  
  
Omprioritering innebærer at en vedtatt driftsstans avlyses eller at vedtatt utkoblingstidspunkt eller 
innkoblingstidspunkt endres med mer enn 4 timer.  
 
Dersom systemansvarlig avdekker at konsesjonær ikke har iverksatt arbeid innen 4 timer etter vedtatt 
utkoblingstidspunkt vil systemansvarlig legge til grunn at driftsstansen er avlyst og omprioritert av 
konsesjonær.   
  
Før systemansvarlig tar initiativ til eller vedtar en omprioritering vil systemansvarlig foreta en vurdering 
av de samlede samfunnsøkonomisk konsekvenser. Driftsstansen skal omprioriteres dersom 
merkostnader for berørte konsesjonær er mindre enn forventet samfunnsøkonomiske nytte ved flytting.  
 
Systemansvarlig skal sende vedtak om omprioritering. Vedtaket er systemkritisk dersom behovet for 
omprioritering er rapportert mindre enn tre måneder før tidspunkt for ønsket omprioritering (ref. fos § 28 
tredje ledd). 
 
Når systemansvarlig fatter vedtak om omprioritering av en driftsstans skal det i vedtaket inntas en 
begrunnelse. Det vil også bli informert om at de som blir berørt av omprioriteringen kan kreve betaling 
for kostnader som oppstår som følge av dette i henhold til sjette ledd. 
 
I enkelte tilfeller kan det oppstå forsinkelser i ut- og innkoblinger av anleggsdeler som følge av 
tidkrevende koblingsoppdrag og uforutsette hendelser. Tidspunkt for gjennomføring av driftsstans kan 
derfor bli flyttet av systemansvarlig med inntil 2 timer i forhold til vedtatt tidspunkt uten at dette innebærer 
en omprioritering av den vedtatte driftsstansen.  
 
Dersom konsesjonær trekker rapportert driftsstans før det er gjort vedtak om driftsstans, regnes denne 
ikke som omprioritert etter fjerde ledd.  
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Femte ledd 

Krav til format ved rapportering av driftsstans 
Plan for driftsstans rapporteres til systemansvarlig via Statnetts webportal Fosweb Driftsstans. 
Forespørsel om eventuell endring eller avlysning (omprioritering) av driftsstans skal også rapporteres 
her.  
  
Konsesjonær plikter å kontrollere og holde informasjon oppdatert i Fosweb, så som kontaktopplysninger, 
brukerrettigheter og epostadresser, varslingslister (oversikt over konsesjonærer som skal ha kopi av 
vedtak om driftsstans), behovseier på driftsstanser og endringer ved eventuelle konsesjonærbytter. 
  
Konsesjonærer kan finne informasjon om alle vedtatte driftsstanser i Fosweb. Konsesjonærer kan også 
få oversikt over de komponentene de vil få kopi av vedtak om driftsstans for. Konsesjonær har mulighet 
til å oppdatere denne listen. 
  
Rapporterte planer for driftsstans som ikke er korrekt utfylt vil kunne bli returnert eller avvist. 
 
Krav til innhold ved rapportering av driftsstans 
Arbeid med eller uten utkobling: 

 Det skal angis hvorvidt arbeidet krever utkobling.  
  
Anleggsdeler:  

 Anleggsdeler man rapporterer driftsstans på er ledninger, transformatorer, samleskinner, 
generatorer, reaktive kompenseringsanlegg, ogPetersenspoler samt systemvern. Dersom det 
for eksempel skal jobbes på en bryter som medfører utkobling av en ledning, er det ledningen 
det skal rapporteres driftsstans på.  

 De anleggsdeler som må kobles ut for å utføre arbeidet skal registreres, eventuelt berørt 
anleggsdel dersom arbeidet ikke krever utkobling. Ved arbeid som krever samtidig utkobling av 
flere anleggsdeler, skal alle anleggsdelene registreres.  

 Dersom ulike anleggsdeler i en overføring har ulik varighet og ulike inn- og utkoblingstidspunkt 
for driftsstans, skal disse meldes inn som separate driftsstanser. 

 Konsesjonær kan kun rapportere driftsstans på anlegg de selv eier. Dersom et arbeid krever 
utkobling av en annen konsesjonærs anlegg, er det denne konsesjonæren som må rapportere 
driftsstans. Det vises blant annet til overføringer hvor deler av overføringen eies av annen 
konsesjonær. Slik gjensidig behov for utkobling av annen konsesjonærs anleggsdeler 
forutsettes avtalt mellom partene før rapportering av driftsstans. 

 Dersom en konsesjonær har behov for driftsstans for overføringsanlegg som er nær ved eller 
som krysser den andre parts anlegg, slik at det er behov for utkobling av begge parters eller 
den annen parts anlegg, må driftsstans rapporteres av den konsesjonær som eier anleggene. 
Det forutsettes at det etableres avtaler mellom konsesjonærene slik at det sikrer muligheter for 
driftsstans også i slike tilfeller.  

 
Planlagt eller ikke planlagt driftsstans: 

 Det skal angis om driftsstansen er planlagt eller ikke planlagt. Dette bestemmer om vedtak skal 
gjøres i henhold til bestemmelsens annet eller tredje ledd.   

  
Årsak til driftsstans: 

 Det skal angis årsak til driftsstansen, der det velges blant forhåndsdefinerte årsaks-kategorier. 
Konsesjonær kan i tillegg legge inn en utfyllende beskrivelse.  

 Dersom driftsstansen skyldes en ikke planlagte hendelse er det viktig å angi årsak for dette. 
  
Arbeidsbeskrivelse: 
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 Det skal angis hvilke komponenter det skal arbeides på, og eventuelt i hvilken stasjon, samt en 
kort beskrivelse av arbeidet. For driftsstanser på ledninger er det viktig å angi hvorvidt arbeidet 
foregår på ledning eller i stasjon. I arbeidsbeskrivelsen kan det også angis annen informasjon 
som er relevant for systemansvarlig i saksbehandlingen. 

 Det må oppgis om det er behov for særskilte tiltak fra systemansvarlig under gjennomføringen 
av driftsstans. Eksempel på kan være behov for min. og maks. last ved hhv. termografering og 
AUS arbeid.  

 Her må det også gjøres oppmerksom på om det er behov for at en annen konsesjonær enn den 
som er behovseier utfører koblinger i forbindelse med gjennomføring av driftsstansen.  

 
Koordinering med andre konsesjonærer: 

 Det forutsettes at konsesjonær har koordinert driftsstansen med berørte parter før rapportering. 
Med koordinering menes å identifisere alle parter som blir berørt, bekrefte at disse er kontaktet 
og oppsummere tilbakemeldinger/bekreftelser fra disse. Dette skal oppgis i driftsstansen ved 
rapportering. Det skal også oppgis hvorvidt produksjon blir berørt av driftsstansen. Partene skal 
så langt det lar seg gjøre koordinere sine behov for driftsstanser for å minimere de samlede 
konsekvensene av disse.  

 
Ut- og innkoblingstidspunkt: 

 Tidspunktene refererer til når anleggene skal kobles ut og inn. Tid for markering, sikring og 
inspeksjon av anlegg, samt avsikring og klargjøring for innkobling (MSI) skal være inkludert i 
utkoblingsperioden. Tiden man kan arbeide på anlegget vil derfor kunne være kortere enn den 
innmeldte utkoblingsperioden.  

 Det forutsettes at det planlegges for minimum utetid i hver enkelt utkobling.  
 Anleggsdeler med ulike utetider skal rapporteres som separate driftsstanser. 
 Det skal klart komme frem hvilke perioder anleggsdelen er utilgjengelig for kraftsystemet.  
 Arbeid som går over flere perioder, der anleggsdelen er tilgjengelig i mellomtiden, skal 

rapporteres som separate driftsstanser. Det må oppgis hvorvidt driftsstansen er en del av en 
overliggende plan. 

 
Fleksibilitet på tidspunkter: 

 Det skal angis om det er fleksibilitet på de angitte ut- og innkoblingstidspunkter. Dette er viktig 
informasjon for systemansvarlig ved samordning mot andre driftsstanser og ved vurderinger 
opp mot last- og produksjonsforhold.  

 
Gjeninnkoblingstid: 

 Det skal angis hvorvidt det er mulig, og i løpet av hvor lang tid, å koble inn igjen anlegget, 
dersom det skulle bli behov for dette underveis i arbeidet. Muligheten for gjeninnkobling og 
tilhørende gjeninnkoblingstid vil kunne være avgjørende for behandling av driftsstansen, og det 
er viktig at dette er nøye vurdert.  

 Gjeninnkoblingstiden skal angis som den lengste tiden det kan ta å koble inn anlegget i løpet 
av driftsstansen, inklusive tid til avsikring og klarmelding. Ved varierende gjeninnkoblingstid i 
løpet av arbeidet, kan dette kommenteres.  

 Gjeninnkoblingstid over to timer må særskilt begrunnes.  
 
Innkobling på natt/helg: 

 Normalt skal anleggene kobles inn i perioder hvor det ikke pågår arbeid.  
 For arbeid som pågår mer enn én dag, skal det angis om anleggene kan kobles inn på natt og 

helg, tidspunkter for dette, og eventuelle kommentarer som angir konsekvensene av 
innkoblingen. 

 
Behovseier: 
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 Behovseier er den som har ønske om/behov for driftsstansen, f.eks. prosjektleder eller 
prosjektplanlegger, eller i noen tilfeller den som registrerer driftsstansen.  

 Behovseier vil få varsling på epost ved registrering og endring av driftsstans, og eventuell 
påminnelse en viss tid før planlagt utkobling. 

 
Midlertidig gjenopprettingsplan (GO-plan) under gjennomføring av planlagt driftsstans: 

 Dersom det rapporteres driftsstans som vil gi N-0 drift eller av andre årsaker gir en vesentlig 
svekket forsyningssikkerhet, skal konsesjonær utarbeide, og skriftlig rapportere, plan for effektiv 
gjenoppretting av normal drift ved driftsforstyrrelser som kan oppstå under gjennomføring av 
driftsstansen. Systemansvarlig, ved Driftsstanskontoret, vil angi hvilken konsesjonær som har 
ansvar for utarbeidelse av gjenopprettingsplanen i de tilfeller der denne er en annen 
konsesjonær enn den som har rapportert driftsstansen. Frister og krav for utarbeidelse av 
midlertidig gjenopprettingsplan er nærmere beskrevet i retningslinjene for fos § 12.  

  
Krav til forespørsel om omprioritering: 

 Konsesjonær må opplyse om årsak til endring/avlysning av vedtatt driftsstans ved forespørsel 
om omprioritering i Fosweb. 

  
Frister for rapportering og behandling av driftsstans 
Systemansvarlig differensierer håndteringen av planlagte driftsstanser basert på om behovet for 
driftsstans rapporteres innen 1. september foregående år (årsplan), eller om behovet rapporteres etter 
dette tidspunktet.  
  
Følgende frister gjelder: 

  Siste frist 
rapportering 

Frist behandling Omfatter 

Årsplan 1. september 1. desember Transmisjonsnett, 
inkludert 
utenlandsforbindelser, 
nedtransformering til 
regionalnett, samt 
produksjonsanlegg 
tilknyttet 
transmisjonsnettet 

Planlagte 
driftsstanser 
 

Se nedenfor 3 uker etter 
rapportering  

Se nedenfor 

Ikke planlagte 
driftsstanser 

Snarest og senest 12 
timer etter hendelsen 
som utløste (behov 
for) driftsstans 

Snarest Uforutsette hendelser, 
inkl. driftsforstyrrelser 
med "varige" feil.  

Omprioriteringer Umiddelbart etter at 
behov for 
ompriorietering blir 
kjent 

3 uker etter 
rapportering 

Alle omrpioriteringer 
av vedtatte 
driftsstanser 

  
 
Frister for rapportering av planlagte driftsstanser (etter årsplanfrist) 
 
 Senest Mer enn 3 mnd før utkoblingsdato  

o Driftsstanser for nettanlegg i regional- og transmisjonsnettet som berører andre konsesjonærer 
(se første ledd) og som ikke er koordinert* før innmelding i Fosweb   

o Driftsstanser for produksjonsenheter tilknyttet transmisjonsnettet  
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o Driftsstanser som innebærer at systemansvarlig  
 må fatte vedtak om produksjonstilpasning  
 må redusere handelskapasitet 

 
 3 uker – 3 mnd før utkoblingsdato  

o Driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet som er koordinert* med alle berørte før 
innmelding i Fosweb.  

o Driftsstanser for reaktive komponenter.   
o Driftsstanser for produksjonsenheter tilknyttet regionalnettet.  

 
 Senest 1 uke 0-3 uker før utkoblingsdato  

o Driftsstanser som er "i skyggen av" en vedtatt driftsstans.  Dersom "opprinnelig" driftsstans 
avlyses vil de driftsstanser som ligger i skyggen også måtte avlyses. Det må etableres en 
kobling mellom "opprinnelig" driftsstans og de driftsstanser som ligger i skyggen av denne.  

 
* Med koordinert driftsstans menes:  
En driftsstans regnes som ferdig koordinert dersom konsesjonær med nettanlegg har blitt enig med alle 
berørte konsesjonærer om at driftsstansen kan gjennomføres uten bruk av systemansvarliges 
virkemidler. Slik enighet skal dokumenteres ved innmelding av driftsstansen og omfatter at:  
 Alle underliggende konsesjonærer med nettanlegg har akseptert eventuell redusert 

leveringskvalitet.  
 Alle eventuelle konsesjonærer med parallelførte nettanlegg har akseptert eventuell redusert 

leveringskvalitet. 
 Alle berørte produsenter har akseptert eventuelle begrensninger i produksjonen uten at 

systemansvarlig benytter spesialregulering eller vedtak om produksjonstilpasning.   
 Produsenter som har avtalt med konsesjonær at de skal stå under driftsstansen, må melde inn 

driftsstans for egne anlegg for samme tidsperiode som for nettanlegget. Produsenter må selv 
utarbeide markedsmelding dersom dette er påkrevd.  

 Produsenter som må redusere produksjonen i henhold til avtale med konsesjonær med behov for 
driftsstans, må i sine anmeldinger i markedet hensynta produksjonsbegrensninger som avtalt. 
Produsenter må selv utarbeide markedsmelding dersom dette er påkrevd.  

 
Et nettselskap kan vurdere om forskrift om leveringskvalitet § 2-3 første og annet ledd skal benyttes. 
For nettanlegg i regional- og transmisjonsnettet må imidlertid nettselskap også forholde seg til 
innmelding av driftsstanser etter fos § 17 og herværende retningslinjer. 
 
Dersom systemansvarlig etter vedtak mottar klage på en driftsstans som er vurdert som ferdig koordinert 
fra konsesjonær som rapporterer driftsstans, vil systemansvarlig sende driftsstansen tilbake til 
konsesjonær med beskjed om at driftsstansen må koordineres på nytt. Dette vil da bli vurdert som en 
driftsstans som ikke er tilstrekkelig koordinert før rapportering.  
 
Under utdypes forutsetninger og konsekvenser ved fristene angitt i tabellen ovenfor:   
  
Årsplan:  

 Driftsstanser til årsplan gjelder planer for kommende kalenderår. Rapporterte driftsstanser med 
oppstart senere år, blir formelt behandlet ved årsplanleggingen for det aktuelle år. 

 Driftsstanser rapportert etter årsplanfristen vil ikke inngå i årsplanleggingen, og blir behandlet 
først etter at årsplan er lagt (dvs. etter 1. desember). Behandlingsfristen løper også fra dette 
tidspunkt.  

  
Planlagte driftsstanser: 

 Her menes planlagte driftsstanser som rapporteres etter at årsplan er lagt. 
  

Ikke planlagte driftsstanser:  
 Driftsstanser som følge av uforutsette hendelser og nødvendig feilretting, anses som ikke 

planlagte driftsstanser, og behandles etter tredje ledd. 
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 Ikke planlagte driftsstanser skal rapporteres så raskt som mulig etter at behovet eller hendelsen 
er kjent.  

 Ved utfall eller nødutkobling med varige feil, skal driftsstans rapporteres til systemansvarlig når 
feilårsak er fastslått og forventet innkoblingstid er avklart, dog senest innen 12 timer etter utfall 
eller utkobling. 

  
Omprioritering (endring og avlysning):  
Behov for endring eller avlysning av vedtatt driftsstans må rapporteres systemansvarlig snarest mulig. 
Ønske om endring/avlysning rapporteres direkte via Fosweb. Systemansvarlig (ved driftsstanskontoret) 
må i tillegg kontaktes per telefon/epost ved ønske om nært forestående (<=1 uke) endringer. Akutte 
behov for endringer utenfor driftsstanskontorets arbeidstid må rapporteres systemansvarlig (ved 
regionsentral). Konsesjonær må opplyse om årsak til endring/avlysning. Forespørsel om omprioritering 
må behandles og vedtas av systemansvarlig (ved Driftsstanskontoret) før endringene kan gjøres 
gjeldende.  
  
 
Sjette ledd 

Kostnader ved omprioritering av driftsstanser 
Kostnader ved omprioritering av driftsstanser skal betales av den som har initiert omprioriteringen. Det 
kan være systemansvarlig, berørte konsesjonærer eller anleggskonsesjonæren selv som ønsker å 
omprioritere en vedtatt driftsstans. Ettersom det er den som tar initiativet til omprioriteringen som skal 
betale øvrige konsesjonærers kostnader som følger av dette, må det klart fremgå hvem som er 
initiativtaker. Behov for omprioritering skal derfor rapporteres til systemansvarlig via Fosweb. 
  
Før en vedtatt driftsstans blir omprioritert vil systemansvarlig forsøke å avklare tilhørende konsekvenser 
og synliggjøre dette for de som blir berørt. Ofte vil slike omprioriteringer skje raskt som følge av 
uforutsette forhold. I slike tilfeller vil kostnader ved omprioriteringen blir kartlagt i ettertid. 
  
Ved beregning av kostnader for omprioritering vil følgende elementer kunne inngå:  

 Vanntap for produsenter 
 Systemansvarliges økte behov for spesialregulering 
 Konsesjonærenes kostnader ved at inngåtte entreprenøravtaler må kanselleres eller endres 
 Konsekvenser av at leveranser av materiell må endres 
 Tap av arbeidstimer 

  
Det er de reelle, konkrete kostnadene som skal legges til grunn for kompensasjonen og konsesjonærene 
skal dokumentere de kostnadselementene de ønsker dekket. Det er ikke praksis for at det gis 
kompensasjon for annet enn dokumenterte kostnader. Tapt inntekt kompenseres ikke. Andre 
økonomiske konsekvenser for berørte aktører, som for eksempel priskonsekvenser i markedene, økt 
avbruddrisiko og redusert forsyningssikkerhet, vil ikke inngå i kostnader som dekkes av den som initierer 
omprioriteringen. 
 
Merkostnad for behandling og koordinering av omprioriterte driftsstanser vil ikke være av en slik 
størrelsesorden at det er hensiktsmessig å kreve betaling for dette. 
  
Dersom en driftsstans må omprioriteres som følge av en driftsforstyrrelse skal systemansvarlig betale 
for konsesjonærenes kostnader som følge av dette. Dette gjelder også når en driftsstans må 
omprioriteres for å opprettholde tilfredsstillende forsyningssikkerhet eller spenningskvalitet. I de fleste 
tilfeller vil det være systemansvarlig selv som tar initiativ til slike omprioriteringer. Dersom den som har 
rapportert behov for driftsstans eller annen berørt konsesjonær tar initiativ til slik omprioritering vil 
systemansvarlig vurdere om det er grunnlag for dette før omprioritering blir vedtatt. Dette vil blant annet 
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være avhengig av om omprioriteringen er gjennomførbar og i hvilken grad dette vil avhjelpe den aktuelle 
situasjonen.  
  
Berørte konsesjonærer må kunne dokumentere sine merkostnader ved omprioritering. Faktura sendes 
til Statnett v/Driftsstanskontoret. Systemansvarlig ber om, i forbindelse med vedtak om omprioritering, 
å få tilsendt underlaget for konsesjonærenes eventuelle kostnader ved dette så snart som mulig. 
Minimum tre måneder etter mottatt underlag vil systemansvarlig fatte vedtak om betalingens størrelse 
og om hvem som skal dekke hvilke kostnader overfor hvilke konsesjonærer. 
 
 
3.6 Retningslinjer for fos § 20 annet ledd 
Annet ledd 
I alle tilfeller skal konsesjonærene sikre at vernsystemet oppfyller de krav til vernfunksjonalitet som er 
beskrevet i NVF, nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet. Denne veilederen foreligger som 
vedlegg til retningslinjer for fos § 14. Den enkelte konsesjonær er selv ansvarlig for anskaffelse av utstyr 
og innstilling av dette i henhold til gjeldende innstillingsplan. 
 
 
3.7 Vedlegg  
Følgende dokumenter er lagt ved 

- Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i markedet for raske effektreserver 
(FFR) 

- NVF (utdrag) 


