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Godkjenning av retningslinjer for forskrift om systemansvaret i 

kraftsystemet § 22 om feilanalyse og statistikk 

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

retningslinjer til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 22, med 

forbehold om endring. 

Vi viser til brev av 1. november 2018, der systemansvarlig oversender forslag til retningslinjer for 

systemansvarsforskriften § 22 om feilanalyse og statistikk. 

Etter ny § 28a i systemansvarsforskriften skal systemansvarlig utarbeide forslag til retningslinjer for 

utøvelsen av systemansvaret. Retningslinjene skal godkjennes av NVE.  

NVE godkjenner retningslinjene, men med forbehold om endring 

I punkt 3.3.1 i forslag til retningslinjer skriver systemansvarlig: «Hvis det ikke lar seg gjøre å overholde 

rapporteringsfrist satt i første til sjuende ledd, skal konsesjonær sende inn en foreløpig rapport innen 

angitt frist.». I dette tilfellet blir henvisningen til syvende ledd feil. I henhold til 

systemansvarsforskriften § 22 åttende ledd er det kun for første til tredje ledd det er mulig å utsette 

rapporteringen. Vi antar at dette er som følge av en skrivefeil.  

NVE godkjenner dermed forslag til retningslinjer for systemansvarsforskriften § 22 om feilanalyse og 

statistikk, men med forbehold om at første setning i punkt 3.3.1 endres til «Hvis det ikke lar seg gjøre å 

overholde rapporteringsfrist satt i første til tredje ledd, skal konsesjonær sende inn en foreløpig rapport 

innen angitt frist.». 
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Torfinn Jonassen 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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