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Retningslinjer for fos § 8a 

Første ledd 

Det er balanseansvarlig aktør som sender inn produksjonsplaner til systemansvarlig fordelt på 

stasjonsgrupper. Planene utarbeides på vegne av konsesjonærene i samsvar med deres forpliktelser 

og rettigheter. Balanseansvarlig må ha omsetningskonsesjon gitt av RME og må inngå balanseavtale 

med avregningsansvarlig (Statnett). Konsesjonær må enten selv være balanseansvarlig, eller ha en 

avtale med en balanseansvarlig som håndterer konsesjonærens ubalanse mot avregningsansvarlig. 

Det er også per i dag kun balanseansvarlige selskaper som melder inn bud i regulerkraftmarkedet. IT-

systemer og rutiner er i dag tilrettelagt for deltagelse og informasjonsutveksling fra balanseansvarlig 

på vegne av konsesjonær. 

Systemansvarliges frist for daglig å rapportere til systemansvarlig egen produksjonsplan og 

systemdata for stasjonsgruppe for neste døgn er kl. 16:00.  

Stasjonsgruppene fastsettes av systemansvarlig for å kunne håndtere flaskehalser og overvåke snitt. 

Ved henvendelse fra nye konsesjonærer eller før idriftsettelse/endring av nye produksjonsenheter vil 

systemansvarlig vurdere stasjonsgruppeinndeling basert på følgende kriterier:  

• Allerede eksisterende stasjonsgrupper

• Rasjonell plassering av stasjoner i stasjonsgruppen mht. fastområder og budområder.

• Som hovedregel skal produksjon i samme stasjonsgruppe ha samme produksjonstype.

I tilfeller der systemansvarlig blir gjort kjent med nye snitt som påvirker stasjonsgruppeinndeling 

kontakter systemansvarlig konsesjonær med sikte om å fastsette ny stasjonsgruppeinndeling. 

Konsesjonærene skal ha rimelig tid til å tilpasse seg nye stasjonsgrupper. Konsesjonær kan også 

kontakte systemansvarlig med ønsker om nye stasjonsgrupper 

For denne bestemmelsen skal følgende rapporteres: 

• Produksjonsplanen skal inneholde regulerstyrke og tilgjengelig reserve.

• Alle kraftstasjoner med samlet installert ytelse større eller lik 50 MVA merkeeffekt skal

rapportere detaljerte kjøreplaner og systemdata for hvert aggregat (for vindkraft gjelder

grensen på 50 MVA pr. tilknytningspunkt). Dataene sendes inn og oppdateres samtidig som

for produksjonsplaner og systemdata på stasjonsgruppenivå. For disse kraftstasjonene skal

følgende data sendes inn:

o Produksjonsplan per aggregat

o Statikkinnstilling i % per aggregat

o Aktuell maksimal tilgjengelig produksjon per aggregat (Pmaks)

• Produksjonsplaner, detaljerte kjøreplaner og systemdata skal oppgis i kvartersverdier.

• Ytterligere beskrivelse av systemdata som skal sendes inn er å finne i vedlegg til denne

retningslinjen.

Produksjonsplanen skal utarbeides med konstant effekt i hver time, med mindre det foreligger 

planlagte innmeldte produksjonsendringer innad i timen, slik beskrevet i § 8b første ledd. 

Endringer i produksjonsplanen og tilhørende systemdata skal rapporteres fortløpende etter hvert som 

de oppstår, og senest 45 minutter før driftstimen. 

Endring av produksjonsplaner nærmere driftstimen enn 45 minutter tillates normalt ikke, men kan 

unntaksvis godkjennes. Slik unntaksvis godkjennelse er aktuelt i tilfeller hvor IKT-tekniske problemer 

hos konsesjonær eller systemansvarlig har forhindret eller forhindrer korrekt innsending. Momenter 
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ved vurderingen systemansvarlig gjør i slike tilfeller er viktigheten av å ha korrekte produksjonsplaner i 

driftstimen og omfanget av IKT-problemene. 

 

Systemansvarlig vil understreke at krav og forpliktelser etter fos § 8a og systemansvarliges 

retningslinjer til denne paragraf gjelder uavhengig av hvorvidt produksjonen er regulerbar eller 

uregulerbar. Da det naturlig nok er mer krevende å sørge for samsvar mellom produksjonsplan og 

faktisk produksjon for uregulerbar kraftproduksjon forventer systemansvarlig at produksjonsplan 

fortløpende oppdateres, frem til fristen 45 minutter før driftstimen, for å tilstrebe dette. 

 

Systemansvarlig vil følge opp større og/eller gjentatte avvik fra produksjonsplanen, uavhengig av 

produksjonstype.    

 

Annet ledd 

Systemansvarlig praktiserer at ved feil i produksjonsanlegg skal det sendes ny produksjonsplan, 

inkludert oppdaterte systemdata, som er i henhold til faktisk produksjon, selv om det ikke er mulig å 

utarbeide produksjonsplan som er i samsvar med konsesjonærens forpliktelser og rettigheter. 

 

Tredje ledd 

Dersom planlagt produksjon endres gjennom timen, for eksempel ved prøver, skal systemansvarlig 

kontaktes for endelig godkjenning. Systemansvarlig vil normalt godkjenne en forespørsel om slik 

endring i produksjon når kraftsystemet er i normal tilstand uten omfattende driftsforstyrrelse eller 

krevende nettbegrensninger i det aktuelle området for prøven. Systemansvarlig bør informeres i god 

tid før prøven er tenkt å starte. 

 

Dersom det, etter frist for oppdatering av produksjonsplan, oppstår et stort avvik mellom innsendt 

produksjonsplan og hva som er mulig for stasjonsgruppen å produsere, skal konsesjonær informere 

systemansvarlig v/Landssentralen. Systemansvarlig definerer her et stort avvik som større enn 50 MW 

pr stasjonsgruppe, men også mindre avvik skal informeres om i nettområder hvor konsesjonær er 

kjent med at mindre volum kan medføre overlast på enkeltkomponenter, ref. § 23 om opplysningsplikt. 
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