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Godkjenning av retningslinjer for §§ 5, 6, 8a, 8b, 11, 12, 13, 14 og 21 i 

forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) godkjenner Statnett SF som systemansvarlig sine 

retningslinjer til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) §§ 5, 6, 

8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 og 21, med unntak av noen punkter.  

Retningslinjene er et dokument hvor systemansvarlig beskriver hvordan ansvaret og virkemidlene de har 

fått i systemansvarsforskriften praktiseres. Formålet med retningslinjene er å gjøre praktiseringen til 

systemansvarlig mer transparent og forutsigbar for aktørene. Retningslinjene godkjennes av RME, men 

skal være hørt med bransjen før de kan gjøre gjeldende1.   

Prosess for godkjenning og dato for oversendelse til RME 

RME viser til Statnetts oversendelse av forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret for §§ 

5, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 og 21. Systemansvarlig har hatt forslaget til nye retningslinjer på høring i 

bransjen og svar på høringsinnspill fra aktørene. 

Retningslinjene som RME godkjenner i dette brevet er sendt fra systemansvarlig i tre omganger:  

 2. april 2020: §§ 5, 6, 8a, 8b og 21 

 1. oktober 2020: §§ 9, 12 og 13 

 16. oktober 2020: §§ 9 og 14 

RME godkjenner retningslinjene, men med forbehold om endring 

RMEs vurdering er at forslaget til retningslinjer i all hovedsak kan godkjennes, med unntak av noen 

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

om at systemansvarlig oppdaterer retningslinjene i henhold til kommentarene under ved neste revisjon.  

                                                      
1 I henhold til § 28a i systemansvarsforskriften skal retningslinjene godkjennes av RME før de er gjeldene. 
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§ 6. Fastsettelse av handelskapasitet 

Ved sist godkjenning av retningslinjer for § 6 godkjente RME forslaget, men med forbehold om at 

systemansvarlig må tydelig beskrive prosess, metode og gjeldende praksis for fastsettelse av 

handelskapasitet. RME mener det nye forslaget ikke er presist nok, det er blant annet uklart hva slags 

forbruk systemansvarlig sikter til når de skriver «representativt forbruk» og hva slags produksjons som 

blir skalert for å finne driftssituasjoner i hvert budområde som tilfredsstiller kravene til driftssikkerhet 

ved enkeltutfallene i hovednettet. Det er også uklart hva systemansvarlig mener med at produksjon 

skaleres opp og ned. RME godkjenner endringen, men mener systemansvarlig må tydeliggjøre teksten 

om fastsettelse av maksimal handelskapasitet ved neste revisjon av retningslinjene. Systemansvarlig må 

sikre at alle linker i retningslinjene til enhver tid er oppdatert og fungerer. 

§ 8a. Planlegging av produksjon  

Ved sist godkjenning av retningslinjer for § 8a godkjente RME forslaget, men med forbehold om at 

systemansvarlig bør beskrive dagens praksis for inndeling av stasjonsgrupper. I nytt forslag beskriver 

systemansvarlig dagens praksis. Slik teksten er skrevet, mener RME at prosessen for inndeling av 

stasjonsgrupper kan misforstås som at systemansvarlig fatter vedtak om stasjonsgruppeinndeling etter 

forvaltningsloven. RME mener systemansvarlig bør omformulere teksten ved neste revisjon, slik at dette 

ikke kan misforstås.  

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Ragnhild Aker Nordeng 

overingeniør 

 

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