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Godkjennelse av retningslinjer for systemansvarsforskriften §§ 5, 6, 

8a, 9, 11, 12 og 14 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) godkjenner Statnett SF som systemansvarlig 

(Statnett) sine retningslinjer til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 
(systemansvarsforskriften) med forbehold om endring. 

RME viser til Statnetts oversendelse av forslag til retningslinjer for utøvelse av systemansvaret. Vi 
fikk oversendt forslag til godkjenning 1. oktober 2021. I henhold til systemansvarsforskriften § 28a 

første ledd skal retningslinjene godkjennes av RME før de er gjeldende. Statnett hadde forslag til 
retningslinjer på høring fra 1. juni til 1. september 2021. Overgangsperiode for mFRR, som 

beskrevet i vilkårsdokument for mFRR, ble ettersendt i e-post av 2. juli 2021 (Statnetts ref. 
21/00574) og var på høring i perioden 2. juli til 1. september 2021. 

I brev av 29. november 2021 informerte Statnett om at de ønsker at RME ser bort fra forslaget til 

justerte retningslinjer for systemansvarsforskriften § 8b. Statnett oversendte et justert forslag til 
godkjenning av retningslinjer hvor § 8b var fjernet. Bakgrunnen var at Statnett i etterkant av 

høringen og oversendelsen har gjort noen justeringer etter tilbakemeldinger fra aktører. Statnetts 
justerte retningslinjer for § 8b ble sendt på høring 1. desember 2021.  

Høringsinnspill  

Systemansvarlig fikk gjennom høringen innspill fra åtte aktører på de foreslåtte retningslinjene, og 
har gjort noen justeringer i retningslinjene etter tilbakemeldingene fra aktørene. Spesielt var det 

flere tilbakemeldinger fra aktørene på ulike tiltak for å øke likviditeten og antall aktører i markedet 

for Fast Frequency Reserves (FFR). Systemansvarlig har etter disse innspillene gjort noen 
justeringer, blant annet redusert minste budvolum i FFR Profil til 1 MW. Systemansvarlig presiserer 
at de tar med seg de øvrige innspill i det videre arbeidet i utviklingen av marked for FFR.  

RMEs vurdering 

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

systemansvaret. Systemansvarlig har utarbeidet forslag til retningslinjer, hatt det på høring i 

bransjen og vurdert høringsinnspill fra aktørene. Innholdet i retningslinjene utvikles over tid og 
skal hele tiden ha som formål å bidra til mest mulig transparens og forutsigbarhet for aktørene. Vi 
mener at systemansvarlig sitt forslag til retningslinjer er i tråd med dette formålet. 

 



 
Side 2 

 

 

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

at systemansvarlig justerer retningslinjene til §§ 5, 8a, 9 og 11 i henhold til kommentarene som 
følger under.  

Generelle kommentarer 

Det er gjennomgående at Statnett henviser til forsiden på et nettsted via en lenke. Dersom Statnett 
viser til konkret informasjon på dette nettstedet bør lenken peke direkte til siden hvor denne 
informasjonen ligger, og ikke til forsiden av nettstedet.  

§5 Flaskehalser og budområder 

Statnett skriver at det blir gjennomført en «automatisk risikovurdering av potensielle flaskehalser i 

forkant av budvalgprosessen i aktiveringsmarkedet for mFRR, jf. retningslinjer 

systemansvarsforskriften § 11.». Statnett må tilstrebe å tydeliggjøre hvordan risikovurderingen 
gjennomføres i forbindelse med budvalgsprosessen. RME ber om at dette tydeliggjøres i 
retningslinjene til systemansvarsforskriften § 11.  

§8a Planlegging av produksjon 

I første avsnitt refererer Statnett til at NVE innvilger omsetningskonsesjon. Vi ber om at dette 
endres til at RME innvilger omsetningskonsesjon.  

I avsnitt to står det at «Systemansvarliges frist for daglig å rapportere til systemansvarlig egen 

produksjonsplan og systemdata for stasjonsgruppe for neste døgn er kl. 16:00.». Det er uklart for RME 
hvem denne fristen gjelder for. Vi ber Statnett være konkret på subjektet det pekes på, og 
omformulere setningen før retningslinjene publiseres. 

§9 Regulerstyrke og effektreserve 

I avsnitt to under manglende reserver for regulerkraftopsjonsmarkedet har Statnett justert teksten 
slik at ordlyden er i tråd med forskriftsendringen av 29. juni 2021 om systemansvarsforskriften § 12 
femte ledd. Vi mener det er vanskelig å forstå forskjellen på disse prosessene slik de er omtalt etter 

endringen. Vi ber Statnett vurdere å slette denne teksten, og vise til retningslinjene for 
systemansvarsforskriften § 12 fjerde og femte ledd.  

§11 Marked for regulerkraft 

I retningslinjene planlagt gjeldende fra Q4 2022 under avsnittet «Reguleringer» viser Statnett til 
«flere typer aktiveringsprosesser». Vi ber Statnett tydeliggjøre hvilke arkiveringsprosesser det vises 
til.  

Under avsnittet «Utforming av bud» i vilkårsdokumentet til mFRR som skal gjelde fra 1. januar 2022 

viser Statnett til en «ny teknisk spesifikasjon». Vi ber Statnett presisere hvilken teknisk spesifikasjon 

som omtales før retningslinjene publiseres.  

I nye vilkår for mFRR gjeldende fra Q4 2022 skriver Statnett under overskriften «ordinære 

aktiveringsprosesser» og deloverskriften «Planlagte aktiveringer» at «Planlagte aktiveringer kan 
brukes til både system- og balansereguleringer.». Vi ber Statnett klargjøre hva som menes med 
system- og balansereguleringer.  

 

 



 
Side 3 

 

 

RMEs beslutning 

RME godkjenner retningslinjene, men med forbehold om at Statnett som systemansvarlig 

oppdaterer retningslinjene i henhold til våre kommentarer ved neste endring av retningslinjene, 
eller før publisering hvor dette er beskrevet. 

 

 

Med hilsen 
 

Thomas Kallevik 

Avdelingsingeniør 
 

 

Godkjent av Helena Mellison Lindstad 
Seksjonssjef 

 

 

Godkjent i henhold til RME sine interne rutiner. 
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