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Godkjenning av forslag til format, innhold og frister (retningslinjer) 

etter § 6-1 i energilovforskriften 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner Statnett SF som systemansvarlig sine 

forslag til format, innhold og frister etter energilovforskriften (enlf.) § 6-1. 

I brev datert 14.03.2020 har NVE mottatt systemansvarlig sitt forslag til retningslinjer for enlf. § 6-1. 

Statnett har sendt oppdaterte retningslinjer for enlf. § 6-1 innen fristen 1. april 2020 

Etter enlf. § 6-1 sjette ledd skal Statnett som systemansvarlig sende forslag til nedre ytelsesgrense, 

format, innhold og frist for rapportering av anleggsdata før idriftsettelse på høring til berørte aktører. 

Etter gjennomført høring skal forslaget sendes NVE for godkjenning, sammen med en oppsummering av 

høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom NVE finner at forslaget ikke er hensiktsmessig 

utformet. Før iverksettelse skal berørte aktører varsles og gis en rimelig frist for å tilpasse seg. 

5. april 2019 sendte Statnett retningslinjer for enlf. § 6-1 (da forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 

(fos.) § 14a) til godkjenning til NVE. NVE godkjente forslaget, og mente at forslaget til retningslinjer i 

all hovedsak ga et godt bilde av Statnetts utøvelse av systemansvaret. Samtidig mente NVE at det var 

behov for ytterligere presiseringer og beskrivelse av systemansvarlig sin praksis på enkelte punkter. 

NVE ba Statnett å oppdatere retningslinjene for enlf. § 6-1 (da fos. § 14a) innen 1. april 2020. Statnett 

skulle beskrive systemene og rutinene de har etablert for å sikre at områdekonsesjonsærene effektivt kan 

kontrollere at produksjonsanlegg tilknyttet sitt distribusjonsnett har rapportert anleggsdata, før de kan få 

godkjenning til å idriftsette disse.  

Statnett sendte oppdaterte retningslinjer til godkjenning 24.03.2020.  

Oppdaterte retningslinjer 

Områdekonsesjonærenes kontroll av anleggsdata. 

Statnett har beskrevet system/formatet de har utviklet i Fosweb for rapportering etter tredje ledd. 

Områdekonsesjonær må kvittere ut at de har vært inne i Fosweb og kontrollert at godkjenning av 

innmeldte data er gitt av systemansvarlig, før anlegget kan tillates spenningsatt.  
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Frist for innrapportering av anleggsdata. 

Statnett har i de oppdaterte retningslinjene også lagt inn en endring i fristen for rapportering av 

anleggsdata. Tidligere stod det at disse måtte rapporteres inn senest 4 uker før spenningssetting. Dette er 

nå endret til at data må være ferdig godkjent av systemansvarlig fire uker før spenningssetting. 

Argumentasjonen for dette er at systemansvarlig har behov for de fire ukene for å sikre at dataene blir 

modellert riktig i driftssentralsystemet. NVE ser at det kan være behov for noe lenger tid for å ta høyde 

for kvalitetssikring av dataene, men mener samtidig at aktørene må få en fast frist for når alle data må 

være lagt inn i fosweb. For eksempel bør systemansvarlig kunne anslå hvor lang tid det normalt tar å 

kvalitetssikre data når datasettet er komplett og gi dette som frist. Aktører som er usikre på hvilke data 

som skal rapporteres, eller ikke klarer å komplettere alle data, må være tidligere ute med kontakt med 

systemansvarlig for å sørge for at dataene kan bli godkjent innen fristen 4 uker før.  

 

Oppdatering av henvisning til paragrafer 

Statnett har oppdatert henvisningene fra fos. § 14a til enlf. § 6-1. Formelt sett er det for enlf. § 6-1 kun 

retningslinjer for fjerde og femte ledd. Retningslinjene for femte ledd inkluderer format, innhold og 

frister for all rapportering etter enlf. § 6-1 og vil derfor i praksis inkludere alle ledd. NVE ber om at 

Statnett oppdaterer henvisningene i retningslinjene til å være jf. enlf. § 6-1 fjerde og femte ledd slik at 

dette formelt sett blir riktig. 

 

NVEs vurdering 

NVEs vurdering er at forslag til format, innhold og frister (retningslinjer) etter enlf. § 6-1 fjerde og 

femte ledd er i tråd med formålet i energilovforskriften, og bidrar til transparens og forutsigbarhet for 

aktørene. Samtidig mener vi det bør være en tydelig frist i retningslinjene for når aktørene må rapportere 

inn data. Det fremstår som noe usikkert for aktørene dersom det ikke er en tydelig frist. NVE mener 

derfor at systemansvarlig må gi en tydeligere beskrivelse av når komplette data må være rapportert i 

fosweb for at systemansvarlig får kvalitetssikret disse innen 4 uker før spenningssetting. Det bør også 

komme frem av retningslinjene at aktører som er usikre på rapporteringspliktige data og datasettet, må 

kontakte systemansvarlig tidligere for å få dataene godkjent innen fristen.  

Godkjenning 

NVE godkjenner forslag til format, innhold og frister for energilovforskriften § 6-1, men med forbehold 

om at referansene til leddene i forskriften oppdateres og at Statnett kommer med en tydeligere tidsfrist 

for rapportering.  

Fremtidige endringer 

I likhet med for fremtidige endringer av retningslinjer til forskrift om systemansvar, ber NVE om at 

fremtidige mindre endringer i retningslinjene til enlf. § 6-1 samles til to faste tidspunkt i året og leveres 

til godkjenning 1. april og 1. oktober.  

 

Med hilsen 

 

Åsmund Sunde Valseth 

seksjonssjef 

Synnøve Lill Paulen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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