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Høringssvar fra Distriktsenergi til høring om systemansvarliges forslag til oppdateringer av deler av 

retningslinjene for utøvelsen av systemansvaret. Oppdateringene som foreslås i dette dokumentet 

gjelder deler av retningslinjer for fos § 9 annet ledd og 'Vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet 

(RKOM)' og § 14 tredje ledd. 

 

Distriktsenergi representerer mer enn halvparten av landets energiverk. 

Bakgrunn 

Oppdateringen av retningslinjer for fos § 9 annet ledd og 'Vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet 

(RKOM)' har som hensikt å etablere en markedsløsning for å sikre nedreguleringskapasitet. Dagens 

RKOM omfatter kun oppreguleringsressurser, dvs. økning av produksjon eller reduksjon av forbruk i 

systemet. Systemansvarlig har erfart situasjoner med mangel på manuelle nedreguleringsressurser, 

og forventer at dette vil bli en økt utfordring fremover med mer uregulerbar kraftproduksjon og flere 

kabelforbindelser tilknyttet det nordiske synkronsystemet. Situasjoner der større, regulerbare, 

produksjonsenheter leverer lite kraft til systemet utfordrer både den iboende robustheten i 

kraftsystemet (inertia) og tilgangen på nedreguleringsressurser. 

Statnett skriver at utvikling og lansering av den nye løsningen er planlagt stegvis, for å kunne gi verdi 

til konsesjonærene også underveis i utviklingen. Statnett tok i april 2020 en beslutning om å lansere 

en avgrenset første versjon av løsningen så snart som mulig. Denne versjonen muliggjør sikker 

opplasting av dagens søknadsmaler og andre sensitive vedlegg, samt tilgjengeliggjøring av 

systemansvarliges vedtak, i innlogget portal i Fosweb. Det er denne første delen av løsningen 

systemansvarlig nå ønsker å lansere, og som er på høring.  

 

Distriktsenergis kommentar 
Distriktsenergi er opptatt av en samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftsystemet, med 

ryddige rutiner og vilkår som tilrettelegger for at konsesjonærer kan utøve sine oppgaver på en 

kostnadseffektiv måte.  

Distriktsenergi ser at det er behov for nye digitaliserte løsninger som gir Statnett en raskere og 

sikrere mulighet til å utøve fremtidens mer krevende drift av kraftsystemet. 

Distriktsenergi er enig i at dersom systemansvarlig ikke har markedsbaserte virkemidler tilgjengelig, 

er det økt sannsynlighet for at systemansvarlig i vanskelige driftssituasjoner vil måtte rekvirere 

effekttilgang gjennom systemkritisk vedtak, ved å kreve at all tilgjengelig regulerytelse innenfor 

produksjon og forbruk anmeldes i regulerkraftmarkedet, etter at prisen i elspotmarkedet er satt, jf. 

fos § 12 fjerde ledd.  
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Distriktsenergi er enig i at det er viktig at bruken av systemkritiske vedtak og rekvirering av 

tilgjengelig effekt forbeholdes nettopp vanskelige driftssituasjoner, og unngås om mulig. Videre 

forutsetter bruk av systemkritisk vedtak etter § 12 fjerde ledd at det er regulerbarhet tilgjengelig i 

systemet etter markedsklareringen i spotmarkedet. Dersom kraftprodusenter ikke har fått tilslag 

eller har tilbudt effekt i energimarkedet, vil de ikke ha produksjonsplaner som muliggjør 

nedregulering. 

Distriktsenergi støtter den nye løsningen. 

 
Vennlig hilsen 
Distriktsenergi. 

 
Knut Lockert 
Daglig leder 
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