
 
 

E-post: rme@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: 

www.nve.no/reguleringsmyndigheten 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

 

  

STATNETT SF 
Postboks 4904 Nydalen 

0423 OSLO 

 

 
Vår dato: 19.10.2022    

Vår ref.: 202211363-3  Oppgis ved henvendelse 

Deres ref.:    
 

 

Godkjennelse av retningslinjer for systemansvarsforskriften § 11 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) godkjenner Statnett SF som 

systemansvarlig (Statnett) sine retningslinjer til forskrift om systemansvaret i 

kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 11 med vilkår om endring. 
 

RME viser til Statnetts oversendelse av forslag til retningslinjer for utøvelse av 

systemansvaret. Vi fikk oversendt forslag til godkjenning 1. oktober 2022. I henhold til 
systemansvarsforskriften § 28a første ledd skal retningslinjene med tilhørende vedlegg 

godkjennes av RME før de er gjeldene. Statnett hadde forslag til retningslinjer og vedlegg 

på høring fra 1. juni 2022 til 1. september 2022. 

 

Endringene til § 11 er planlagt gjeldene fra 1. november 2022. RME sender derfor 

godkjennelse av retningslinjer til § 11 i eget brev for å overholde denne fristen. Vår 

vurdering av retningslinjer til §§ 6 og 9 vil sendes i et eget brev.  
 

Høringsinnspill  

Statnett fikk ingen innspill til endringene i retningslinjene til § 11 i løpet av høringen.  
 

RMEs vurdering  

RMEs vurdering er at forslaget til retningslinjer bidrar til en transparent og forutsigbar 

utøvelse av systemansvaret. Systemansvarlig har utarbeidet forslag til retningslinjer og 
hatt det på høring i bransjen. Innholdet i retningslinjene utvikles over tid og skal hele tiden 

ha som formål å bidra til transparens og forutsigbarhet for aktørene. Vi mener at 

systemansvarlig sitt forslag til retningslinjer er i tråd med dette formålet.  
 

RME godkjenner Statnett som systemansvarlig sitt forslag til retningslinjer, men med 

forbehold om at systemansvarlig justerer retningslinjene til § 11 i henhold til 
kommentarene som følger under. 

§ 11. Marked for regulerkraft 
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Vilkår for tilbud, aksept, aktivering og prising i aktiveringsmarkedet for mFRR 
(regulerkraftmarkedet) 

I den oppdaterte teksten til markedsvilkårene skriver Statnett at «Hvis øvre prisgrense i 

intradagmarkedet blir endret og satt høyere enn dagens verdi på 9 999 EUR/MWh, så skal 
den øvre prisgrensen i regulerkraftmarkedet økes med tilsvarende verdi som for 

intradagmarkedet. Nedre prisgrense vil bli redusert med tilsvarende negative verdi.»  

 
Ettersom aktiveringsmarkedet for mFRR er regulert gjennom systemansvarsforskriften, og 

systemansvarlig etter § 28a i samme forskrift plikter å utarbeide retningslinjer og sende 

endringer til berørte aktører på høring, mener RME at setningene det vises til i de 
oppdaterte markedsvilkårene ikke er i samsvar med § 28a. Dette fordi retningslinjene da i 

prinsippet vil kunne endres uten høring. RME ber derfor systemansvarlig fjerne disse to 

setningene før publisering av markedsvilkårene. Hvis prisgrensen i intradagmarkedet skal 

endres må systemansvarlig sende endringer i retningslinjer til § 11 på høring i bransjen.  
 

RMEs beslutning  

RME godkjenner retningslinjene til § 11 med tilhørende vedlegg, men med forbehold om at 
Statnett som systemansvarlig oppdaterer retningslinjene i henhold til våre kommentarer 

før publisering. 

 
 

Med hilsen 

 

Anette Solheim 
Rådgiver 

 

 
Godkjent av Tiril Henriksen Norvoll 

Seksjonssjef 

 
 

Godkjent i henhold til RME sine interne rutiner. 
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