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Forord
Dette dokumentet er utarbeidet for å oppfylle forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 28a om
retningslinjer.
Systemansvarlig fikk godkjent retningslinjer for §§ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og 22b av
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gjennom brev datert 26.06.2020. I godkjenningsbrevet ble
det bedt om oppdateringer av retningslinjene på enkelte punkter innen 01.04.2021.
Dette dokumentet inneholder forslag til oppdateringer av retningslinjer basert på kommentarer gitt i
godkjenningsbrevet til RME for retningslinjer for fos §§ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 og 22b. Det
foreslås også noen endringer på systemansvarliges initiativ både i disse bestemmelsene samt i vedlegg
til retningslinjer til fos § 8a, retningslinjer til fos § 8b annet ledd, fos § 18 og energilovforskriften § 6-1.
Det er det konkrete forslaget til endringer i retningslinjer som nå er til høring.
Vi ber om at kommentarer til forslaget om nye retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes
systemansvarlig innen 01.03.2021. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med
referanse 19/01229.
Merk at høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Høringsinnspillet bør derfor
være på en form som muliggjør slik publisering.
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Forslag til oppdaterte retningslinjer

Hvert delkapittel representerer én paragraf i fos eller energilovforskriften, og er bygget opp med samme
struktur. Innledningsvis gis bakgrunn og begrunnelse for oppdateringene av retningslinjene til den
aktuelle bestemmelsen som systemansvarlig sender på høring, samt forslag til konkrete oppdateringer
av retningslinjer til de aktuelle enkeltbestemmelsene. Forskriftstekst vil også fremgå innledningsvis
under hvert delkapittel. Endringene fra godkjent versjon av retningslinjene er markert med farger for
sporbarhet. Grønn tekst er ny, rød tekst foreslås fjernet.
De enkelte delkapitlene med bakgrunn og begrunnelse vil ikke inngå som en direkte del av de endelige
retningslinjene, men vil være tilgjengelig for senere oppslag fra dette høringsdokumentet. I teksten under
vil det fremgå hva som er oppdateringene av innhold i selve retningslinjene.
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1.1

Retningslinjer for fos § 7
Forskriftens ordlyd

§ 7.Overføringsgrenser
Konsesjonær i regional- og transmisjonsnettet skal utarbeide og skriftlig rapportere til
systemansvarlig oversikt over egne anleggsdelers maksimale overføringsgrenser. Dersom
systemansvarlig mener innrapporterte maksimale overføringsgrenser er satt for lave, skal
systemansvarlig skriftlig rapportere dette til Reguleringsmyndigheten for energi. Systemansvarlig
fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen.
Systemansvarlig kan fastsette driftsmessige overføringsgrenser i regional- og
transmisjonsnettet. De driftsmessige overføringsgrensene skal ikke medføre overskridelse av
anleggsdelenes maksimale overføringsgrenser uten etter avtale med konsesjonæren.
Systemansvarlig har ansvar for at overføringsgrenser fastsatt i medhold av annet ledd blir
overholdt.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i henhold
til første ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi, dersom
konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første ledd første punktum.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 7
RME har kommentert i godkjenningsbrev at de mener teksten under annet ledd kan leses som at
systemansvarlig baserer seg på N-1 drift for alle radialer. RME skriver at de antar at dette ikke er
hensikten med teksten og ber at systemansvarlig tydeliggjør teksten ved neste revisjon av
retningslinjene. Systemansvarlig har oppdatert et avsnitt i retningslinjene til fos § 7 annet ledd for å
nærmere presisere håndtering av radialdrift.
Systemansvarlig foreslår noen endringer i første, fjerde og femte ledd for å tydeliggjøre vurderinger
systemansvarlig gjør ifm. fos § 14 og enf § 6-1. Samtidig gjøres det noen tilpasninger i ordlyd for å få
frem at det etableres en modul i Fosweb for fos § 14.
Det er også tatt inn tekst knyttet til vurderinger av begrensende endepunktskomponenter. Teksten er
tatt inn basert på en tilbakemelding fra RME knyttet til NVF.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 7
Første ledd
Tidlig innrapportering og vurdering av maksimale overføringsgrenser
Konsesjonær skal i forbindelse med planlegging og idriftsettelse av tekniske anlegg i kraftsystemet, fos
§ 14, rapportere om nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett.
Herunder også informere om maksimale overføringsgrenser. Dersom konsesjonær rapporterer om
begrensende endepunktskomponenter skal dette begrunnes. Herunder om last/produksjonsnivået tilsier
at det ikke er behov for høyere overføringsgrense, om det eksisterer en plan for utskifting innen to år
eller om kostnaden ved utskifting er så stor at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre
endringer.
Basert på konsesjonærenes innrapportering iht. fos § 14 vil systemansvarlig vurdere om
overføringsgrensene er satt for lave eller om endepunktskomponentene utgjør en reell begrensning for
den totale overføringskapasiteten. Med reell begrensning mener systemansvarlig at behovet for
overføringskapasitet er større enn endepunktskomponentenes overføringsgrense. Hvis det maksimale
forbruket eller produksjonen bak en radial ikke overstiger endepunktskomponentenes maksimale
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overføringsgrense anser ikke systemansvarlig at endepunktskomponentene reelt begrenser ledningen.
Systemansvarlig baserer sine vurderinger blant annet på historisk flyt på de aktuelle overføringene og
hvorvidt det er benyttet systemreguleringer tidligere for å overholde overføringsgrenser.
Systemansvarlig legger videre til grunn at overføringer som inngår i snitt skal ha en overføringskapasitet
som tåler omlagring etter feil. Dette vil si at flyt etter utfall ikke skal overstige overføringens maksimale
overføringsgrense. Fremtidig flyt vil kun bli hensyntatt når systemansvarlig er kjent med at det er inngått
avtale om tilknytning av ny produksjon eller forbruk, alternativt når det er søkt fos § 14 vedtak for dette.
Systemansvarlig kontrollerer ikke hvorvidt spesifikasjonene som er oppgitt for line- og kabeltype
samsvarer med konsesjonsgitte verdier. Systemansvarliges vurdering innebærer derfor ikke en
bekreftelse på at anlegget er bygget i henhold til konsesjonsvilkårene.
Dersom systemansvarlig vurderer at konsesjonær planlegger et nytt anlegg eller endring av et
eksisterende anlegg som vil innebære en reell begrensning og konsesjonær ikke justerer dette innen
vedtak iht. fos § 14 fattes, vil systemansvarlig rapportere dette til Reguleringsmyndigheten for energi.
Innrapportering av maksimale overføringsgrenser i Fosweb og rapportering til RME
Konsesjonær skal melde inn anleggsdelens maksimale overføringsgrenser som anleggsdata i
webportalen Fosweb, jf. energilovforskriften § 6-1. For alle nye anlegg og endringer i eksisterende
anlegg skal hhv. nye eller endrede maksimale overføringsgrenser være innmeldt til systemansvarlig
innen fristen fastsatt i retningslinjene for energilovforskriften § 6-1. Vedlagt retningslinjene til
energilovforskriften § 6-1 er parameterlister som beskriver innholdet i innrapporteringen for de ulike
anleggstypene. Se retningslinjer for energilovforskriften § 6-1 for en fullstendig beskrivelse av rutinene
for innrapportering av data for alle anleggstyper omfattet av plikten iht. § 7 første ledd.
Systemansvarlig vil kontrollere om informasjon om maksimale overføringsgrenser rapportert iht. enf §
6-1 samsvarer med grensene rapportert iht. fos § 14. Dersom informasjonen som er rapportert inn ikke
samsvarer eller det kommer inn ny informasjon som ikke ble rapportert inn iht. fos § 14 vil
systemansvarlig gjøre en ny vurdering av reelt begrensende endepunktskomponenter. Systemansvarlig
vil rapportere til Reguleringsmyndigheten for Energi dersom det fremkommer ny eller endret informasjon
om reelt begrensede endepunktskomponeter gjennom rapporteringen iht. enf § 6-1.
Dersom systemansvarlig anser en begrensning som reell, og dermed at maksimale overføringsgrenser
er satt for lave, rapporterer systemansvarlig dette til Reguleringsmyndigheten for energi.
Annet ledd
Systemansvarlig fastsetter og overvåker driftsmessige overføringsgrenser som utgjøres av snitt eller
radielle forbindelser i kraftsystemet basert på følgende:
• Fastsettelse av driftsmessige overføringsgrenser for snitt baserer seg på N-1-prinsippet.
Driftsforstyrrelser ved radialdrift Utfall av overføringer i snitt skal ikke føre til overskridelse av
anleggsdelenes maksimale overføringsgrense.
• Fastsettelse av driftsmessige overføringsgrenser Ffor radialerdrift inn eller ut av et større
område med stort forbruk eller stor produksjon baserer seg på at tar systemansvarlig tar hensyn
til utfall av den største forbruksenheten eller produksjonsenheten. Slikt utfall skal ikke føre til
overskridelse av maksimal overføringsgrense.
• Utfall av radialer inn eller ut av et område vil medføre mørklegging eller separatdrift.
Overføringsgrensen for hvert snitt og radielle forbindelser, samt hva som overvåkes, endres avhengig
av driftsstanser og effektflyt i kraftsystemet. Systemansvarlig fastsetter nye driftsmessige
overføringsgrenser når det foretas endringer i koblingsbilder, eller når det innrapporteres nye eller
endrede overføringer. Driftsmessige overføringsgrenser inngår i systemansvarliges kontinuerlige
overvåking av kraftflyten i kraftsystemet. Systemansvarlig vil gi nettkonsesjonær informasjon om de
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fastsatte driftsmessige overføringsgrensene. For øvrige regionale flaskehalser som må håndteres med
systemansvarliges virkemidler forventes det at netteier gjør systemansvarlig kjent med disse.
For å holde overføringsevnen så høy som mulig tillates det normalt at ett utfall kan gi strøm opp mot
kortvarig termisk grenselast på gjenværende overføringer og komponenter. Kortvarig termisk grenselast
kan som hovedregel utnyttes i 15 minutter, forutsatt at komponentene før utfall var belastet stasjonært
på maksimalt 70 % av kontinuerlig termisk grenselast. Forutsetningen for å kunne sette maksimale
overføringsgrenser på dette grunnlaget er at det finnes tiltak som bringer overføringen av strøm tilbake
til kontinuerlig termisk grenselast innen 15 minutter. 15 minutter er tiden som er nødvendig for å kunne
aktivere/regulere produksjon, eller iverksette andre virkemidler for å få flyt av kraft under kontinuerlig
grenseverdi. Dersom slike tiltak ikke finnes, legges kontinuerlig termisk grenselast til grunn for den
maksimale overføringsgrensen. Systemvern som gir utkobling av forbruk eller produksjon ved utfall
inngår som et av flere andre tiltak for å raskt redusere flyten.
De driftsmessige overføringsgrense settes normalt lik den mest begrensende overføringens maksimale
overføringsgrense. I noen tilfeller vil systemansvarlig sette en annen grense for å hensynta andre forhold
som må ivaretas ved eventuelle utfall. I høyt belastede områder vurderer systemansvarlig om utfall gir
for lave spenning eller ustabilitet. Kriteriene som inngår i disse vurderingene er at spenningen ikke skal
reduseres med mer enn 10 %, og at eventuelle pendlinger dempes tilstrekkelig etter utfall.
Systemansvarlig setter da en driftsmessig overføringsgrense som sikrer at kraftsystemet har tilstrekkelig
spenning og stabilitet også etter et utfall.
I tilfeller hvor større regioner må driftes radielt kan systemansvarlig sette en driftsmessig
overføringsgrense som sikrer overgang til separatområde.
Ved ekstremvær vil systemansvarlig vurdere å redusere driftsmessige overføringsgrenser for å redusere
konsekvenser ved utfall av f.eks. linjer, transformator, forbruk eller produksjon. Dette kan blant annet
bety at det blir gjennomført systemreguleringer for å sikre at eventuelle utfall i kraftsystemet kan gi
vellykket overgang til separatdrift. Se også retningslinjer for fos § 21 femte ledd for systemansvarliges
vurderinger av redusert bruk av systemvern ved ekstremvær.
Dersom anleggskonsesjonær ønsker å opprettholde masket drift eller av annen grunn aksepterer at
anleggsdelenes maksimale overføringsgrenser i enkelte driftssituasjoner vil kunne bli overskredet, skal
det inngås avtale mellom konsesjonær og systemansvarlig om dette, jfr. fos § 7, annet ledd, annet
punktum. Dersom slik avtale inngås kan systemansvarlig fastsette og drifte nettet i henhold til
driftsmessige overføringsrenser som kan medføre slik overskridelse. Avtalene skal lagres i Fosweb.
Tredje ledd
Systemansvarlig har ansvar for at driftsmessige overføringsgrenser i regional- og transmisjonsnett
overholdes. I praksis dekker dette anlegg fra og med 33 kV og høyere, uavhengig av eierskap.
Overholdelse av overføringsgrenser i distribusjonsnett er ikke en systemansvarsoppgave.
Systemansvarliges praksis rundt overholdelse av overføringsgrenser på transformatorer mellom
regional-/transmisjonsnett og distribusjonsnett er beskrevet i retningslinjen til fos § 5 første ledd.
Systemansvarliges ansvar for de driftsmessige overføringsgrensene omfatter både planleggingsfasen
(før day ahead) og driftsfasen.
I planleggingsfasen kan systemansvarlig gjøre vurderinger av forventet kraftflyt ved planlagt
koblingsbilde, og med det kunne hensynta viktige hovedforbindelsers maksimale driftsmessige
overføringsgrenser ved å sette riktig handelskapasitet til day ahead markedet gjennom fos § 6 første
ledd. Merk at svært mange driftsmessige overføringsbegrensninger ikke kan løses i planleggingsfasen
ved bruk av fos § 6 første ledd. I tillegg kan systemansvarlig i planleggingsfasen benytte
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produksjonstilpasning jf. fos § 8b annet ledd i den grad betingelsene for slik bruk er oppfylt, se
retningslinjer for fos § 8b annet ledd. Systemansvarlig kan i planleggingsfasen også planlegge for bruk
av spesielle koblingsbilder, jf. fos § 16 første ledd.
I driftsfasen overvåker systemansvarlig kraftflyt og driftskoblinger i nettet opp mot angitte driftsmessige
overføringsgrenser. Konsesjonærene overvåker egne anleggsdelers maksimale overføringsgrenser, og
kan ta kontakt med systemansvarlig dersom overskridelser kan håndteres ved bruk av
systemansvarliges virkemidler.
Dersom de driftsmessige overføringsgrensene overskrides, eller det av annen grunn er fare for
overskridelse av anleggsdelenes maksimale overføringsgrenser, vil systemansvarlig benytte seg av
virkemidler regulert gjennom fos for å håndtere situasjonen. Det henvises til retningslinjer til fos §§ 5
første og fjerde ledd, 12 fjerde og femte ledd, 13, 16 første ledd og 21 femte ledd for nærmere
beskrivelse av systemansvarliges virkemidler og prinsipper for hvordan disse anvendes.
Fos skiller mellom skal- og kan-bestemmelser. Systemregulering er en skal-bestemmelse som
systemansvarlig alltid må ta i bruk når det ikke finnes andre alternativer til å håndtere flaskehalser, se
retningslinjer til fos § 5 fjerde ledd. Dersom det finnes relevante reguleringsressurser, men ikke
tilstrekkelige regulerkraftbud, kan systemansvarlig sikre reguleringsevne gjennom systemkritiske vedtak
etter § 12 fjerde og femte ledd.
I tillegg til systemregulering er de andre virkemidlene nevnt nedenfor aktuelle, og avhengig av
driftssituasjon kan en kombinasjon av flere virkemidler være mest hensiktsmessig. Dette er alle kanbestemmelser som systemansvarlig skal vurdere bruken av. Systemansvarlig fatter daglig mange
systemkritiske enkeltvedtak med hjemmel i fos, og beslutninger gjøres under usikkerhet. Det er
ressurskrevende, og i praksis ikke gjennomførbart, å gjøre en fullverdig samfunnsøkonomisk analyse
av hva som til enhver tid er den mest rasjonelle bruk av virkemiddel.
Systemansvarlig anser systemvern som avhjelper lokale flaskehalser, eller begrensninger i driften, som
et samfunnsøkonomisk rasjonelt og driftsmessig treffsikkert virkemiddel, og vil normalt benytte dette
som første virkemiddel der det er tilgjengelig, slik beskrevet i retningslinjen til § 21 femte ledd.
I enkelte situasjoner er verken systemregulering (spesialregulering) eller bruk av systemvern
tilstrekkelig, mulig eller samfunnsmessig rasjonelt. I slike tilfeller vil systemansvarlig kunne fatte vedtak
om endring av koblingsbilde for å avhjelpe situasjonen, se retningslinjen til § 16 første ledd. Dette kan
innebære radielle (N-0) drifter med redusert forsyningssikkerhet, eller at kun definert forbruk eller
produksjon blir berørt av en driftsforstyrrelse, for å unngå at driftsforstyrrelsen overbelaster gjenværende
anleggsdeler.
Ved begrensninger i overføringsnettet grunnet planlagte driftsstanser eller driftsforstyrrelser vil
systemansvarlig kunne pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner, jf. retningslinjen til §
8b annet ledd.
Et siste virkemiddel for å overholde driftsmessige overføringsgrenser er tvangsmessig utkobling av
forbruk, regulert gjennom fos § 13.
Fjerde ledd
Innrapportering av maksimale overføringsgrenser for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg,
kan gjøres manuelt via webportalen Fosweb.
Tidlig informasjon rapporteres iht. fos § 14 via Fosweb. Anleggsdata rapporteres iht. enf § 6-1 enten
manuelt via Fosweb eller automatisk direkte fra konsesjonærens eget anleggsregister til
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systemansvarliges systemer (Autofos). Disse systemene, samt rutiner og innhold for innrapportering, er
beskrevet i retningslinjene til fos § 14 og energilovforskriften § 6-1.
I Fosweb - kraftsystemdata kan konsesjonær se en oversikt over egne innrapporterte maksimale
overføringsgrenser. Nettselskap med ansvar for kraftsystemutredninger, NVE, Reguleringsmyndigheten
for energi og systemansvarlig får i tillegg også oversikt over maksimale overføringsgrenser for alle
konsesjonærer.
Femte ledd
Systemansvarlig skal rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi dersom konsesjonær ikke har
oppfylt sin plikt iht. fos § 7 første ledd første punktum. Systemansvarlig vurderer dette ut fra om
Kkonsesjonær har rapportertr anleggsdelers maksimale overføringsgrenser i iht. fos § 7 første ledd
første punktum gjennom webportalen Fosweb. Rapportering av maksimale overføringsgrenser gjøres i
forbindelse med rapportering av anleggsdata iht. energilovforskriften § 6-1 og følger de samme krav til
format og frister som de øvrige anleggstypene omfattet av energilovforskriften § 6-1.
Systemansvarlig anser det som et brudd på § 7 første ledd første punktum dersom konsesjonær ved
innrapportering av maksimale overføringsgrenser for anlegg i regional- og transmisjonsnettet ikke
overholder krav til format, frister og innhold slik disse er beskrevet i retningslinjene til energilovforskriften
§ 6-1.
Systemansvarlig rapporterer brudd på § 7 til Reguleringsmyndigheten for energi dersom maksimale
overføringsgrenser ikke er innrapportert innen fristen fastsatt i retningslinjene til energilovforskriften § 61, med mindre konsesjonær oppgir en begrunnelse som systemansvarlig vurderer som tilstrekkelig for
at rapporteringsfristen kan overgås noe. Særskilte årsaker som havari eller beredskapstiltak kan blant
annet være tilfeller der systemansvarlig godtar at rapporteringsfristen fravikes, men systemansvarlig må
informeres så tidlig som mulig ved slike hendelser.

1.2

Retningslinjer for fos § 8a - vedlegg
Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av vedlegg til retningslinjer for fos §
8a

Det foreslås noen endringer i vedlegg til retningslinjer for fos § 8a. Endringene er i tråd tilleggene som
kommer med med den nye reserven FCR-Dned beskrevet under fos § 9. Reserven er en speiling av den
eksisterende reserven FCR-Dopp, og er følgelig underlag det samme behovet for innrapporterte data.
Vedlegget er lagt ved høringen. Det foreslås ingen endringer i øvrig retningslinjetekst, den er følgelig
ikke inkludert i høringsunderlaget.
Oppdatert vedlegg vil være gjeldene fra 01.01.2022.

1.3

Retningslinjer for fos § 8b
Forskriftens ordlyd

§ 8b.Planlegging av effektregulering
Systemansvarlig kan fastsette tidsoppløsning for endringer i planlagt produksjon og kreve at
produksjonsplanen justeres for å redusere strukturelle ubalanser. Systemansvarlig skal betale
produsenten for påført ubalanse. Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle markedspriser.
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Systemansvarlig kan pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner til begrensninger
i overføringsnettet ved planlagte driftsstanser eller driftsforstyrrelser. Systemansvarlig fastsetter
hvordan ledig kapasitet skal fordeles mellom flere konsesjonærer.
Store sluttbrukere og sluttbrukere som deltar i balansemarkeder skal rapportere planlagt
effektregulering. Systemansvarlig kan fastsette grenser for planlagt effektregulering over
likestrømsforbindelser og hos store sluttbrukere.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 8b
Oppdateringene baseres på en versjon av retningslinjer for fos § 8b som ble sendt til RME for
godkjenning 1.4.2020, men som ikke er godkjent enda. Endringene mellom eksisterende retningslinjer
og oppdatert versjon som ligger for godkjenning hos RME er ikke markert med grønn tekst nedenfor.
Endringene har vært på høring i bransjen tidligere, i perioden 23.12.2019-09.03.2020. Det er nye
endringer i retningslinjene som nå er på høring.
Første ledd:
Systemansvarlig innfører krav til elektronisk bestilling for produksjonsflytting fra 1. juli 2021.
Bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting foregår i dag i hovedsak ved at operatør på
Landssentralen ringer norske balanseansvarlige for manuell aktivering og deaktivering av
reguleringsressurser. Det er behov for å effektivisere bestilling av reguleringer, og systemansvarlig
mener det er nødvendig at deltakelse i regulerkraftmarkedet og produksjonsflytting er basert på
elektronisk bestilling.
Elektronisk bestilling bidrar til en mer robust og sikker kommunikasjon mellom systemoperatør og
balanseansvarlige aktører. Med de mekanismene som ligger i en elektronisk løsning og i
kommunikasjonsbæreren MADES/ECP vil man være sikker på at den som bestiller og den som
bekrefter bestillingen er den rette part. Den elektroniske løsningen vil også bidra til en tydeligere avtale
på start- og stopptid samt bestilt kapasitet.
Elektronisk bestilling er også en forutsetning for å implementere den nye modellen for balansering i
Norden, Nordic Balancing model (NBM). I samarbeid med de nordisk TSOene utvikler systemansvarlig
NBM for å kunne håndtere et endret kraftsystem og realisere et felles europeisk energimarked.
Elektronisk bestilling av aktivering gjør det mulig å automatisere prosesser for balansering, hvilket er
nødvendig for å håndtere større og hyppigere flytendringer som følger av større innslag av uregulerbar
kraftproduksjon og flere mellomlandsforbindelser.
Systemansvarlig gjennomførte en pilot for elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting
sammen med seks balanseansvarlige aktører i perioden september 2015 til september 2016. Etter
piloten har systemansvarlig og aktørenes systemleverandører arbeidet med å evaluere og forbedre
løsningen. Den forbedrede løsningen for elektronisk bestilling ble satt i drift april 2018, og frem mot
september 2018 ble 14 aktører godkjent som brukere av elektronisk bestilling etter testing.
Systemansvarlig har en systemløsning for elektronisk bestilling på drift, og pr. juni 2020 deltar 16
balanseansvarlige aktører i ordningen. Elektronisk bestilling har siden 2018 vært en benyttet tjeneste
for systemansvarlig og markedsaktører, men har ikke vært beskrevet i retningslinjene. Systemansvarlig
anser at dette ikke vil medføre noen ekstra kostander for aktørene, da elektronisk bestilling vil bli et krav
for deltagelse i regulerkraftmarkedet (se retningslinjer for fos § 11).
Annet ledd:
Systemansvarlig har satt inn en overskrift for å tydeliggjøre innhold.
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Forslag til oppdaterte tetningslinjer for fos § 8b
Første ledd
Produksjonsflytting
Gjennom systemtjenesten 'produksjonsflytting' kan systemansvarlig fremskynde eller utsette planlagt
produksjonsendring med inntil femten minutter.
Bruk av produksjonsflytting:
Systemansvarlig benytter produksjonsflytting i situasjoner der det er tydelig i driftstimen at planlagt
produksjonsendring ikke tilstrekkelig samsvarer med endringene i forbruk og utveksling, grunnet
strukturelle ubalanser gitt tidsoppløsningen i energimarkedet. De mer overordnede og langvarige
ubalansene i driftsdøgnet håndterer systemansvarlig med regulerkraftmarkedet.
Produksjonsflytting er mest brukt i ramping-timer med store endringer i forbruk, produksjon og
utveksling, men systemtjenesten er aktuell gjennom hele driftsdøgnet for alle produksjonsendringer med
fleksibel kraftproduksjon.
Systemansvarlig stiller krav til elektronisk bestilling av produksjonsflytting. Denne løsningen krever
programvare med funksjonalitet for å motta, godkjenne og returnere svar på bestillinger fra
systemansvarlig elektronisk. Videre må konsesjonær installere programvare for kommunikasjon med
systemansvarlig i tråd med vilkår for deltakelse i regulerkraftmarkedet.
Det er ikke noen siste frist for systemansvarlige å bestille produksjonsflytting, men konsesjonær kan
avslå å utføre produksjonsflyttingen dersom tekniske begrensninger ved produksjonsenheten gjør det
umulig å oppfylle bestillingen.
Prinsippet for betaling av produksjonsflytting:
Ved avtale mellom systemansvarlig og konsesjonær om produksjonsflytting registrerer systemansvarlig
en regulering for volumet som bestilles. Denne reguleringen kompenseres med et påslag/reduksjon på
gunstigste aktuelle områdepris. Dersom det er mest gunstig for konsesjonæren at energiubalansen
avregnes etter marginal regulerkraftpris i samme retning som konsesjonærens ubalanse i aktuell time,
velges dette som grunnlag for betaling fremfor påslag/reduksjon med referanse til områdepris.
Kvartersplaner
For all fleksibel kraftproduksjon stiller systemansvarlig krav om kvartersplaner
produksjonsendringer over ett timeskift pr. konsesjonær pr. budområde er ≥ 200 MW.

når

sum

Krav til kvartersplaner er faste, deterministiske krav om fordeling av produksjonsendring ved timeskift i
flere like trinn rundt timeskift.
Systemansvarlig krav til kvartersplaner:
Ved store sprang i produksjonsplanen over et timeskift, skal konsesjonær dele produksjonsendringen
opp som følger:
•

Ved planlagte produksjonsendringer ≥ 200 MW over ett timeskift, deles opp/nedkjøring i 3 trinn.
Produksjonsendringen på timeskift skal utgjøre 20-40% av total planlagt endring, og resterende
endring skal fordeles likt 15 minutter før og 15 minutter etter timeskift. Endringen kan også
gjøres som en rampingregulering over samme tidsrom, som et alternativ til trinn.

•

Ved planlagte produksjonsendringer ≥ 400 MW over ett timeskift, deles opp-/nedkjøring i 4 like
trinn med ¼ av endringen 30 minutter før timeskift, ¼ 15 minutter før timeskift, ¼ 15 minutter
over timeskift og ¼ av endringen 30 minutter over timeskift. Endringen kan også gjøres som en
rampingregulering over samme tidsrom, som et alternativ til trinn.

Prinsippet er symmetri rundt timeskift (like store volum kvartersjusteringer på begge sider av timeskift).
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Konsesjonærens forpliktelser for leveranse av reserver:
Produksjonsplaner med kvartersjusteringer må ses i sammenheng med konsesjonærens forpliktelser
for leveranse av reserver. Ved krav om kvartersplaner gjelder følgende:
FCR
•
•
aFRR
•

•

FCR følger kvartersplanene driftsmessig.
FCR oppgjør vil skje i henhold til timesplan

Kvartersplaner skal ikke redusere forpliktet aFRR kapasitet. Konsesjonæren må etterstrebe
ålevere både forpliktelser i aFRR og kvartersplan. Dersom dette er umulig, må konsesjonær
fravike kravet om å levere kvartersplan for aktuell stasjonsgruppe.
aFRR kan eventuelt flyttes til annen stasjonsgruppe innen samme elspotområde, men dette må
da først avklares med systemansvarlig (landssentralen).

Regulerkraftbud (RK-bud)
• RK-bud må ta hensyn til konsesjonærens kvartersplaner
• Konsesjonær anmelder RK-bud hvor effektkvantum varierer per kvarter i de timene hvor det
leveres kvartersplaner
Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)
• Kvartersplaner skal ikke redusere forpliktelse gitt av RKOM til å gi bud i RK. Konsesjonæren
må etterstrebe å levere både sin RKOM-forpliktelse og kvartersplan. Dersom dette er umulig,
må konsesjonær fravike kravet om å levere kvartersplan.
Ubalansehåndtering:
Kvartersjusteringene vil praktisk sett behandles som reguleringer i balanseavregningen.
Kvartersplankravene medfører dermed ikke forbruksubalanser eller produksjonsubalanser såfremt
konsesjonær følger kvartersplan. Dette forutsetter at kvartersjusteringene er symmetrisk rundt timeskift,
slik kravene angir at de skal være.
Konsesjonær får inntekt fra energimarkedene i henhold til sin timeplan, og godtgjøres ikke særskilt for
kvarterstilpasningene som følge av kravene.
Produksjonsglatting
Formålet med produksjonsglatting er å redusere de strukturelle ubalansene i kraftsystemet.
Produksjonsglatting gir en fordeling av produksjonsendringer over timen som er bedre tilpasset
kraftsystemets behov ved at systemansvarlig bestiller glatting av produksjon basert på prognoser og
produksjonsplaner kvelden før driftsdøgnet.
Produksjonsglatting er en frivillig løsning som tilbys konsesjonærer som oppfyller følgende kriterier:
• Konsesjonær har jevnlig, normalt minst ukentlig, produksjonsendringer over et timeskift ≥ 200
MW per elspotområde.
• Konsesjonær har bemannet driftssentral og er i stand til å håndtere bestillinger fra
systemansvarlig som beskrevet i vilkår på kveld.
• Forutsetter fleksibel produksjon.
Konsesjonærer som deltar i produksjonsglatting leverer produksjonsglatting i stedet for kvartersplaner,
og fritas dermed fra krav om å levere kvartersplaner i henhold til faste krav for den del av porteføljen
som stilles til disposisjon for produksjonsglatting.
Den enkelte konsesjonær må for å delta i ordningen med produksjonsglatting, bekrefte overfor
systemansvarlig at denne vil delta i produksjonsglatting på de til enhver tid gjeldene vilkår.
"Produksjonsglatting. Vilkår for deltakelse, håndtering og kompensasjon" er vedlegg tilretningslinjene.
12

Åpen informasjon / Public information
19/01229-67 Høringsdokument desember 2020

Annet ledd
Systemansvarlig benytter som hovedregel systemregulering når flaskehalser i nettet oppstår som følge
av driftsforstyrrelser eller planlagte driftsstanser. Produksjonstilpasning benyttes i følgende tilfeller:
• Når det oppstår separatområder
• I områder med kun én dominerende balanseansvarlig aktør
• I områder med begrenset overføringskapasitet i lengre tidsrom
Vedtak om produksjonstilpasning sendes til balanseansvarlige aktører. Med en balanseansvarlig aktør
menes en aktør som har ansvaret for daglig å sende inn produksjonsplaner og regulerkraftanmeldinger
for en gitt stasjonsgruppe til Landssentralen (Statnett). Balanseansvarlig må ha omsetningskonsesjon
gitt av NVE og må inngå balanseavtale med avregningsansvarlig (Statnett). For å få tilgang til å handle
i engrosmarkedet, er det krav om at aktører inngår en balanseavtale med Statnett. Aktøren må enten
selv være balanseansvarlig, eller ha en avtale med en balanseansvarlig som håndterer aktørens
ubalanse mot avregningsansvarlig. Det er balanseansvarlig som melder inn produksjonsplaner til
systemansvarlig fordelt på stasjonsgrupper. Det er også kun balanseansvarlige selskaper som melder
inn bud i regulerkraftmarkedet. I denne bestemmelsen anser derfor systemansvarlig konsesjonær å
regne som balanseansvarlig konsesjonær med omsetningskonsesjon.
Under produksjonstilpasning gjelder fortsatt kravet om at balanseansvarlig aktør skal planlegge seg i
balanse. Vedtak om produksjonstilpasning innebærer at den balanseansvarlige (eventuelt eier av
produksjonsanlegg som inngår i balanseansvarliges portefølje) må tilpasse sine anmeldinger i aktuelle
kraftmarkeder og innmeldinger av produksjonsplaner til de vedtatte produksjonstilpasninger.
Produksjonsbegrensningene legges på hver balanseansvarliges aktørs portefølje, slik at disse kan
fordele begrensningene mellom ulike konsesjonærer og produksjonsenheter. Dersom det ikke foreligger
en bilateral avtale som sikrer balanseansvarlig rett til justering av produksjonsplaner for
produksjonsanlegg de er balanseansvarlig for, må produksjonsbegrensningen i sin helhet foretas på
den balanseansvarliges egne anlegg. Balanseansvarlig aktør bør vurdere å sikre seg rett til justering av
produksjonsplaner for de konsesjonærer og produksjonsanlegg som inngår i den balanseansvarliges
portefølje.
I enkelte tilfeller vil det være behov for å fastsette mer eksplisitte krav til produksjonsfordeling og
regulerstyrke. Dette vil spesielt være tilfelle når det oppstår separatområder .
Produksjonstilpasning i separatområder
Produksjon i områder som er radielt tilknyttet overliggende nett vil bli produksjonstilpasset når
overføringen inn til området kobles ut som følge av en driftsforstyrrelse eller planlagt driftsstans. Hvor
omfattende produksjonstilpasningen blir avhenger av varigheten på utkoblingen og det aktuelle
forbruket i området. Produksjon som er tilknyttet et område uten eller med lite forbruk, må stoppe helt
eller vil få en svært begrenset tillatt produksjon når den radielle overføringen er utkoblet. Dette gjelder
også vind- og elvekraftverk.
Systemansvarlig skal fastsette hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et område som midlertidig
er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett, ref. § 12 tredje ledd.
Produksjonstilpasning i områder med kun én dominerende balanseansvarlig aktør
Systemansvarlig vil benytte produksjonstilpasningen for å unngå overlast ved planlagte driftsstanser og
etter driftsforstyrrelser i følgende tilfeller:
• I områder hvor det kun er én balanseansvarlig aktør
• I områder der én balanseansvarlig aktør har stor markedsmakt
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•

I områder der maksimalt én balanseansvarlig aktør deltar i balanse-/regulerkraftmarkedet med
aggregater i området begrenset av flaskehalsen
Det vil si at det kan finnes flere balanseansvarlige aktører i området, men at det i realiteten kun er én
eller ingen balanseansvarlig aktør som normalt deltar i balanse-/regulerkraftmarkedet med aggregater i
området begrenset av flaskehalsen.
Med stor markedsmakt i et område menes områder der en aktør har en dominerende markedsandel slik
at konkurransesituasjonen ikke vil være reell eller tilstrekkelig til å ha et velfungerende marked.
Produksjonstilpasning kan i slike tilfeller omfatte både krav til en øvre og nedre grense for tillatt
produksjon avhengig av om begrensingen gjelder inn eller ut av området.
Produksjonstilpasning i overskuddsområder med begrenset overføringskapasitet i lengre tidsrom
I de tilfeller der det er over 50 % begrensning i maksimal overføringskapasitet i forhold til intakt nett ut
fra et overskuddsområde vil Statnett vurdere å benytte produksjonstilpasning uavhengig av antall
balanseansvarlige aktører i området. I slike tilfeller vil følgende forutsetninger bli lagt til grunn:
• Produksjonstilpasning vil bli vurdert benyttet når forholdstallet mellom forventet
produksjonsoverskudd og overføringskapasitet ut av det innestengte området overstiger 1,2.
Produksjonsoverskudd i et område beregnes ved å summere opp installert
produksjonskapasitet og trekke fra forventet last bak flaskehalsen.
• Ved planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser i regionalnettet vil produksjonstilpasning kunne
benyttes dersom begrensningen har en varighet eller forventes å ha en varighet over 8 timer. (I
regional- og distribusjonsnett er det ofte mangel på RK-bud.)
• Ved planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser i transmisjonsnettet vil produksjonstilpasning
kunne benyttes dersom begrensningen har en varighet eller forventes å ha en varighet over en
uke.
• Ikke-regulerbar produksjon (vindkraft og vannkraft uten magasin) vil om mulig ikke bli omfattet
av vedtak om produksjonstilpasning. Ved beregning av tilgjengelig nettkapasitet ut av det
begrensede området legger systemansvarlig til grunn 60 % samtidighet for ikke regulerbar
produksjon.
• Produksjonstilpasningen vil fordeles til balanseansvarlig aktør basert på installert effekt i
regulerbar produksjon. Dersom vedtak om produksjonstilpasning blir fattet kort tid før
gjennomføringsperioden og de berørte produsenter har begrenset mulighet for å justere sin
magasindisponering i forkant, vil systemansvarlig hensynta sannsynligheten for vanntap ved
tildelingen av kvoter.
• Produksjonstilpasning og systemregulering vil bli benyttet i kombinasjon for å utnytte tilgjengelig
nettkapasiteten ut av området best mulig.
• Vedtak om produksjonstilpasning som fattes mer enn fire uker før gjennomføring vil bli
spesifisert med en grov kvote (effekt MWh/h) pr. balanseansvarlig pr. uke. Kvoten kan ev.
differensieres for helg/hverdag og natt/dag. Uken før produksjonstilpasningen vil nytt vedtak
kunne fattes med oppdaterte og mer finfordelte kvoter med variasjoner pr. time.
• Vedtatte produksjonskvoter vil kunne bli justert i egne vedtak under gjennomføring av planlagt
driftsstans.
Generelt om gjennomføring av produksjonstilpasning
I tilfeller som angitt i de tre beskrivelsene ovenfor vil systemansvarlig fatte vedtak som innebærer at
produksjonen blir tilpasset tilgjengelig nettkapasitet. Vedtak om produksjonstilpasning gir ingen rett til
kompensasjon for ulemper og tap, herunder vanntap og tapt vindkraftproduksjon, dette påfører berørte
konsesjonærer. I områder med flere balanseansvarlige aktører og forbruk som skal dekkes, kontakter
systemansvarlig de balanseansvarlige aktørene før endelig fordeling av tillatt produksjon vedtas av
systemansvarlig.
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Under og før gjennomføring av periode for produksjonstilpasning vil systemansvarlig ha jevnlig kontakt
med berørte balanseansvarlige aktører. Systemansvarlig vil kunne omfordele tildelte kvoter dersom det
viser at de tildelte kvoter ikke i tilstrekkelig grad reflektere kritikalitet og vannverdier for de berørte
konsesjonærer.
Systemansvarlig skal ved planlagte driftsstanser og driftsforstyrrelser i regional- og transmisjonsnett,
som medfører produksjonstilpasning, informere de balanseansvarlige aktørene så snart som mulig etter
at begrensningen i nettet er kjent slik at de balanseansvarlige aktørene kan tilpasse seg den begrensede
nettkapasiteten.
Planlagte driftsstanser i transmisjonsnettet for kommende år skal meldes til systemansvarlig innen 1.
september. Systemansvarlig vil da normalt sende varsel om vedtak om aktuelle produksjonstilpasninger
innen 1. desember. Dersom planlagte driftsstanser meldes til systemansvarlig etter frist for innmelding
til årsplanleggingen, men minimum tre måneder før gjennomføring, vil systemansvarlig normalt sende
varsel om vedtak om eventuell produksjonstilpasning innen tre uker etter mottatt plan.
Vedtak om produksjonstilpasning skal normalt ikke fattes senere enn to uker før gjennomføring.
Ved driftsforstyrrelser i nettet vedtas produksjonstilpasning snarest mulig etter at konsekvensen av
driftsforstyrrelsen er kjent. Produksjonstilpasningen gjøres da gjeldende fra tidspunkt etter at neste
prissetting i døgnmarkedet er trådt i kraft. Nødvendige produksjonsendringer før dette gjøres ved
systemregulering.
Varsling av vedtak
Systemansvarlig skal sende varsel om vedtak til berørte parter før det utarbeides et ikke systemkritisk
vedtak om produksjonstilpasning. Systemansvarlig har plikt til å påse at saken er så godt opplyst som
mulig før vedtak fattes. Mottaker av varselet skal ha anledning til å komme med innspill om forhold som
er av betydning for gjennomføring av den varslede produksjonstilpasningen, eksempelvis tidspunkt,
fordeling av volumer og eventuelle begrensinger som følge av manøvreringsbestemmelser. For at
systemansvarlig skal kunne varsle de balanseansvarlige aktørene, må det først sendes
markedsmelding om begrensningene driftsstansen gir, slik at de balanseansvarlige ikke sitter i en
innsideposisjon.
Fra systemansvarlig mottar en innmeldt driftsstans må det påregnes inntil tre ukers behandlingstid før
varsel om produksjonstilpasning kan sendes. For at vedtak om driftsstans og vedtak om
produksjonstilpasning skal kunne fattes i rimelig tid før gjennomføring vil berørte balanseansvarlige ikke
kunne forvente mer enn 2-3 ukers frist for å gi tilbakemelding på varselet. Systemansvarlig vil deretter
ha behov for inntil 3 uker for å fastsette vedtak om produksjonstilpasning og driftsstans. Samtidig vil
markedet, om nødvendig, bli orientert via en oppdatert markedsmelding.
Tredje ledd
Systemansvarlig har per i dag ikke systemer for å nyttiggjøre seg informasjonen forskriftsfestet i tredje
ledd.

1.4

Retningslinjer for fos § 9
Forskriftens ordlyd

§ 9.Regulerstyrke og effektreserve
Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å bidra med regulerstyrke og tilhørende roterende
reserve innenfor produksjonsenhetenes tekniske begrensninger. Systemansvarlig skal betale
konsesjonær for dette.
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Systemansvarlig skal til enhver tid disponere tilstrekkelige effektreserver.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 9
RME har i sitt godkjenningsbrev kommentert at de mener det mangler en klar struktur for hva som er
beskrevet i retningslinjer og hva som er beskrevet i vilkårene for fos §§ 9 og 11. RME har videre
kommentert at relevante henvisninger til vilkårene bør inngå i retningslinjene og det bør gjøres en
nærmere vurdering av hvilke prinsipper fra vilkårene som også bør framgå i selve retningslinjene, slik
at retningslinjene for systemansvarlig sin praksis blir mer tydelig og oversiktlig.
Systemansvarlig foreslår i oppdatert forslag til retningslinjer endringer i både retningslinjene for fos § 9
og vilkår for FCR, aFRR og RKOM. Endringene er gjort for å presisere og tydeliggjøre praksis og
forbedre strukturen i dokumentet. Begrepsbruken i retningslinjer og vilkår er gjennomgått og samordnet.
Prinsippet for hva som omtales i retningslinjer og hva som presenteres i markedsvilkår for §§ 9 og 11
er:
- Retningslinjene beskriver systemansvarliges praktisering for utøvelse av systemansvaret,
inkludert systemansvarliges bruk av markedsmessige virkemidler og vedtak for å sikre
nødvendige effektreserve.
- Vilkårene beskriver betingelsene som gjelder de aktører som deltar i markedene. Herunder
kriterier for deltagelse i markedene, regler for budgivning og aksept av bud, samt prinsipper for
rapportering og avregning

Vedtak om statikk i separatområder
Det er tatt inn et delkapittel i retningslinjene til fos § 9 første ledd om regulerstyrke ved separatområder.
Teksten er delvis hentet fra retningslinjer § 12 tredje ledd, men det er vurdert at praktiseringen bør
plasseres under fos § 9.
Fast Frequency Reserves (FFR)
Det er tatt inn et delkapittel til fos § 9 annet ledd om Fast Frequency Reserves (FFR).
Frekvensstabiliteten i kraftsystemet er avhengig av roterende masse i synkrone maskiner som er
tilkoblet kraftnettet. Størstedelen av den roterende massen finnes i vannkraftverk og termiske kraftverk,
og en mindre andel finnes i kraftforbruk. Vindkraft bidrar ikke med roterende masse, da generatorene
ikke er synkront koblede til kraftnettet. Nordiske systemoperatører avsluttet i 2017 en studie av
forventede utfordringer på grunn av lav inertia, og ulike løsningsalternativ. Raske reserver ble vurdert å
være en effektiv teknisk løsning, og den mest kostnadseffektive løsningen.
FFR er en reserve som aktiveres svært raskt for å hindre frekvensfall under 49,0 Hz ved store feil i
kraftsystemet. Nordiske systemoperatører har avtalt å anskaffe FFR i nasjonale prosesser for å sikre
stabiliteten i det nordiske kraftsystemet. Behovet for FFR er størst i situasjoner med lav last og
produksjon, kombinert med høy andel vindkraft og import. Slike situasjoner forekommer først og fremst
i sommerhalvåret, og aller mest i hydrologiske tørrår. Med økende overføringskapasitet ut av det
nordiske synkronsystemet og økende andel vindkraftproduksjon i Norden øker utfordringene for
systemstabiliteten.
Gjennom piloter og demonstrasjonsprosjekter utvikler systemansvarlig, sammen med interesserte
aktører, tekniske krav og markedsløsninger for FFR.

16

Åpen informasjon / Public information
19/01229-67 Høringsdokument desember 2020

FCR-Dned
FCR-D for nedregulering, FCR-Dned, er inkludert i retningslinjene, og er tatt inn i det styrende dokumentet
"Nordic system operation agrement – annex load-frequency control", også kalt den nordiske
systemdriftsavtalen, i metoden "Additional Properties of FCR". Metoden er pr. dags dato til godkjenning
hos RME (vår referanse 17/01232-38, dato 02.07.2020). Denne endringen medfører en forpliktelse om
at TSOene skal sikre FCR-Dned. Forpliktelsen gjelder fra 01.01.2022 og følgelig er delene av
retningslinjene som omfattes markert som gjeldende fra denne datoen. Prosessene til systemansvarlig
for sikring av FCR-DNed blir en ren speiling av prosessene for sikring av FCR-Dopp. Dimensjonering av
FCR-Dned på systemnivå i driften, den kapasiteten systemansvarlig må sikre for hver enkelt driftstime,
omtales ikke i denne oppdateringen av retningslinjene, da det ikke er endelig avklart på nordisk nivå.
Forslag til retningslinjer for FCR-DNed er inkludert for å gi aktører informasjon om endringen så tidlig som
mulig. I praksis har inkluderingen av FCR-Dned liten betydning for aktørene, da vedtak om
grunnleveranse innebærer at reserven allerede leveres, uten at det pr. dags dato er definert som et
produkt. Økt omfang av innrapportering av data beskrives i kapittel Error! Reference source not
found., endringer i vedlegg til retningslinjer for fos § 8a. Videre betyr dette at systemet har samme
karakteristikk for FCR-Dned som for FCR-Dopp.
Vedtak om leveranse av systemtjenester gjør at det er iboende FCR-D reserver i systemet, både opp
og ned. Dette gjør at systemansvarlig pr. dags dato ikke har behov for å sikre ytterligere kapasitet i
markedet. Som kommunisert i Statnetts Systemdrifts- og markedsutviklingsplan1 og i andre forumer,
jobber systemansvarlig med utvikling av FCR, herunder overgang til utelukkende markedsbaserte
sikring av reservene FCR-N og -D. Allerede pr. dags dato kan aktører søke fritak fra leveranse av
systemtjenester, slik beskrevet i gjeldende retningslinjer. Når enkeltvedtaket om betaling av
systemtjenester for 2022 skal fattes, vil det vurderes om det er behov for endring i kompensasjon for å
hensynta de økonomiske og administrative kostnadene knyttet til leveranse av FCR-Dned og
rapportering.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 9
Første ledd
Definisjon av rRegulerstyrke og tilhørende roterende reserve
Regulerstyrke er produksjonsenhetens aggregates evne til å endre aktiv effekt som følge av
frekvensendring. Regulerstyken til en produksjonsenhet blir normalt bestemt av (frekvens)statikk2 og
produksjonsenhetens nominelle effekt. Denne reguleringen betegnes som primærreserve da ubalanser
i kraftsystemet begrensesreguleres først ved hjelp av frekvensregulering, og reguleringen er fullt og helt
knyttet til automatiske funksjoner. Frequency Containment Reserve, med forkortelse FCR, er det
engelske begrepet på primærreserve, og forkortelsen FCR vil bli brukt videre i retningslinjen.
Roterende reserve defineres som tilgjengelig aktiv effektreserve på roterende produksjonsenheter og
regnes fra settpunkt opp til produksjonsenhetens maksimalt tilgjengelige aktive effekt (Pmaks).
Jf. fos § 4 c) og d) utvikler og opererer systemansvarlig et marked for FCR, som beskrevet i
retningslinjene for fos § 9 annet ledd.

1

System- og markedsutviklingsplan (https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/utvikling-avkraftsystemet/systemdrifts-og-markedsutviklings/)
2 Se Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) (vedlegg til retningslinjer for fos § 14) kapittel
12.2.1 og 14.2.2, for beskrivelse av funksjonalitet for (frekvens)statikk.
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Produksjonsenhetens tekniske evner Fastsettelse av funksjonskrav
Systemansvarlig legger til grunn at produksjonsenhetens tekniske evner betegnes av maksimal og
minimum aktiv effektproduksjon, innstillingsmuligheter for statikk og dynamisk respons i
frekvensregulering.
Maksimal og minimum effekt er gitt av innmeldte data for 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠 og 𝑃𝑚𝑖𝑛 .
Innstillingsmulighetene for statikk avhenger av produksjonsåralder og type av turbinregulator. For
produksjonsenheter som har vedtak iht. fos § 14 vil innstillingsmulighetene for statikk være gitt av de
funksjonskravene som lå til grunn da vedtaket ble fattet. Forøvrig skal produksjonsenhetens tilgjengelige
innstillingsmuligheter være tilgjengelig for systemansvarlig.
Ved pålegg om å bidra med regulerstyrke for å sikre reserver i normal drift (samlet nett) skal leveransen
ha dynamisk respons iht. vilkårene for FCR-markedet (Frequency Containment Reserve, FCR også kalt
primærreserve) eller gjeldende funksjonskrav for produksjonsenheten (gitt av fos § 14). Dette gjelder for
både FCR-N og -D, som beskrevet i retningslinjer for fos § 9 annet ledd. Dersom produksjonsenheten
ikke er kvalifisert for FCR-markedet eller har vedtak iht. fos § 14, skal beste mulige dynamiske respons
i frekvensregulering benyttes. For anlegg med vedtak iht. fos § 14 vil frekvensreguleringsevnene være
gitt av de funksjonskravene som lå til grunn da vedtaket ble fattet. I tilfeller hvor systemansvarlig skal
sikre regulerstyrke for separatdrifter, kan også systemansvarlig pålegge at produksjonsenheter som er
kvalifisert for FCR-markedene tilpasses for å ha en annen dynamisk respons, såkalt separatdriftsmodus.
Vedtak om Grunnleveranse
En geografisk fordeling av regulerstyrkeFCR i ulike deler av landet er viktig for å sikre overgang til
eventuelle separatdrifter. Systemansvarlig sikrer distribusjon av regulerstyrkeFCR blant
produksjonsenheteneaggregatene som er i drift ved å stille krav til maksimal statikkinnstilling for
frekvensregulering i turbinregulator i alle produksjonsenheteraggregater med slike funksjonalitetskrav.
Kravet stilles gjennom vedtak om levering av systemtjenester. Denne leveransen av regulerstyrkeFCR
betegnes som grunnleveranse. Hele grunnleveransen kan bys inn i markedet for FCR, som beskrives
under retningslinjer for fos § 9 annet ledd.
Konsesjonærer kan søke om fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse. Behandling av søknader
blir basert på produksjonsenhetens plassering i nettet og om den er kritisk for støtte i separatdrift. Et
eventuelt fritak fører ikke til at produksjonsenheten blir ekskludert fra deltakelse i markeder.
Gjennomføringen av et godkjent fritaket kan skje enten ved aktivering av dødbånd eller økt statikk. For
begge alternativene må det finnes funksjonalitet som automatisk sikrer stabil regulering i separatdrift
(se Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet, kapittel 12.2.3). Evaluering av søknader blir
basert på aggregatets plassering i nettet og om det er kritisk for støtte i separatdrift.
Regulerstyrke i separatområder
Systemansvarlig kan fatte vedtak om innstilling av turbinregulator for produksjonsenheter for å få bidrag
av regulerstyrke når separatdrifter oppstår, og ellers sikre regulerstyrke i etablerte separatdrifter. Dette
vil gjelde både ved planlagte driftsstanser som medfører separatområde og ved ikke-planlagte
driftsstanser og driftsforstyrrelser som medfører separatområde.
Normalt vil statikkinnstillingen være på 4 %. Denne innstillingen benyttes for å sikre en fornuftig
regulerstyrke og akseptabel stasjonær frekvens inntil nye last- og/eller turtallsreferanse/r blir gitt dersom
det skjer store lastendringer, f.eks. ved utfall av produksjon og/eller forbruk i separatområdet. (flyttet hit
fra fos § 12 tredje ledd)
Prinsippet om dimensjonerende feil, utfall av største last eller produksjonsenhet, gjelder også under
separatdrift, hvis mulig. For å kunne håndtere dimensjonerende feil vil det kunne være behov for å kreve
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en statikkinnstilling som avviker fra den generelle innstillingen på 4 %. Hvilken roterende reserve som
er nødvendig vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle. (flyttet hit fra fos § 12 tredje ledd)
Systemkritiske vedtak til fos § 9 første ledd nær driftsdøgnet
Systemansvarlig søker som hovedregel å oppfylle nasjonale krav til FCR gjennom markedsbaserte
tiltak, jf. fos § 9 annet ledd og fos § 4 c) og d), med unntak av årlig vedtak om krav til grunnleveranse,
som beskrevet over.
I tillegg kan det oppstå tilfeller der det ikke er mulig for systemansvarlig å sikre tilstrekkelig FCR gjennom
markedsløsninger. Da vil systemansvarlig kontakte konsesjonærer etter en rangert rekkefølge, basert
på installert produksjonsytelse i Norge, for å sikre FCR gjennom systemkritisk vedtak om å bidra med
regulerstyrke ved statikkendring. Systemansvarlig vurderer ut ifra den aktuelle driftssituasjon hva som
er korrekt krav til maksimal statikk hos de konsesjonærer som blir berørt. Systemansvarlig vil inkludere
tilstrekkelig antall konsesjonærer i vedtaket til å sikre at nasjonale krav til FCR er oppfylt. Beslutningene
om maksimal statikk og antall berørte konsesjonærer vil bli foretatt basert på aktuell sesong og nivået
på norsk produksjonstilslag i døgnmarkedet.
Systemansvarlig vil benytte slike systemkritiske vedtak etter § 9 første ledd nær driftsdøgnet i
situasjoner der omfattende IKT-problemer hindrer innsending av bud med betydelig volum til
primærmarkedet, eller gjør det sannsynlig at markedet ikke lar seg klarere innen rimelig tid før
leveringsdøgnet.
Systemkritiske vedtak etter § 9 første ledd vil normalt sendes som e-post, men systemansvarlig
understreker at det ikke foreligger forvaltningsmessige formkrav til systemkritiske vedtak. Aktører som
mottar vedtak plikter innen én time etter mottak å respondere skriftlig på vedtaket.
Betaling for regulerstyrkeog frekvensstyrte reserver i separatområder
FCR-leveranseRegulerstyrke som er tilbudt i FCR-markedet og har fått tilslag, vil prises og avregnes i
tråd med gjeldende vilkår for FCR-markedet.
FCR-leveranseRegulerstyrke som ikke er tilbudt i FCR-markedet eller som ikke har fått tilslag i FCRmarkedet betegnes som restleveranse, og blir avregnet etter vedtatt sats. Systemansvarlig fatter årlig
vedtak om betaling for systemtjenester iht. fos § 27. Systemansvarlig legger til grunn at betalingen skal
gi aktørene en kompensasjon for kravet om grunnleveranse, samtidig som at den skal gi insentiver til å
delta i FCR-markedet. For at konsesjonær skal få betalt for restleveranse, må systemdata rapporteres
iht. fos § 8a.
Dersom det fattes systemkritisk vedtak om regulerstyrkefrekvensregulering i separatdriftsområder, vil
leveransen av frekvensstyrte reserver prises og avregnes i tråd med vedtak om betaling for
systemtjenester iht. fos § 27.
Annet ledd
Systemansvarliges løsninger for effektreserver
For å kunne utføre oppgavene med å balansere kraftsystemet og håndtere flaskehalser er
systemansvarlig avhengig av tilstrekkelige effektreserver. Systemansvarlig har, i samarbeid med de
andre TSOene i det nordiske synkronsystemet, utviklet forskjellige reserveprodukter med ulike
egenskaper for å møte behovene i kraftsystemet. Noen av disse reservene er underlagt nordiske krav
hvor forpliktelsene fordeles nasjonalt, og noen sikres som følge av nasjonale behov.
Nordiske krav er forankret i det styrende dokumentet "Nordic system operation agrement – annex loadfrequency control", også kalt den nordiske systemdriftsavtalen. Grunnleggende metoder som
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dimensjonering av nødvendige effektreserve og fordelingen mellom de nordiske systemansvarlige er
beskrevet i den nordiske systemdriftsavtalen.
Reserveproduktene er beskrevet nærmere i vedlegg til retningslinjen til fos § 8a første ledd.
Systemansvarlig benytter følgende reserveprodukter for å sikre effektreserver:
•
•
•
•

Primærreserve, Frequency Containment Reserve (FCR)
Sekundærreserve, automatisk Frequency Restoration Reserve (aFRR)
Tertiærreserve, manual Frequency Restoration Reserve (mFRR), som også kalles
regulerkraft.
Fast Frequency Reserves (FFR)

Systemansvarlig søker i størst mulig grad å sikre tilstrekkelige effektreserver gjennom
kapasitetsmarkeder (jf. prinsipper for utøvelsen av systemansvaret fos § 4 c og d) for de definerte
reserveproduktene, men benytter også systemkritiske vedtak når det ikke er mulig eller
samfunnsøkonomisk rasjonelt å dekke behovet gjennom innkjøp i markedene. Systemansvarlig utvikler
nye reserveprodukter fortløpende, i samråd med interessenter, ved behov iht. fos § 4, prinsipper for
utøvelsen av systemansvaret.
Tilstrekkelige effektreserver inkluderer reserver for både opp- og nedregulering,
nedreguleringsreserver også er nødvendig for å utføre systemansvarliges oppdrag.

da

Nedenfor er krav til effektreservene prinsipielt beskrevet, samt hvordan systemansvarlig sikrer disse
effektreservene gjennom markeder og systemkritiske vedtak. Markeder for reservene beskrives i vilkår.
som vil være gjenstand for høring i bransjen og regulatorgodkjennelse. I vilkårene fastsettes kriterier for
deltagelse i markedet, regler for budgivning og aksept av bud, samt prinsipper for rapportering og
avregning. Vilkår for de ulike markedene er å finne i vedlegg til denne retningslinjen.
.
FrekvensreguleringsPrimærreserver (FCR)
Systemansvarlig benytter FCR for to formål i systemdriften: FCR-N (normal) eller normaldriftsreserve
aktiveres
innenfor
normalfrekvensbåndet
(49,9-50,1
Hz).
FCR-D
(disturbance)
eller
driftsforstyrrelsesreserve skal reagere på frekvensendringer som ligger utenfor normalfrekvensbåndet.
(gjeldende fra 01.01.2022)
FCR-D anskaffes separat for opp og nedregulering, hhv. FCR-Dopp og FCR-Dned.
Dimensjonering av FCR
Synkronsystemets krav til både normaldriftsreserve (FCR-N) og driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D)
bestemmes på nordisk nivå gjennom den nordiske systemdriftsavtalen. "System Operation Agreement
between the Nordic Transmission System Operators (Nordic SOA)".
Dagens krav til FCR-N er 600 MW. Denne mengden blir fordelt mellom de nordiske TSOene gjennom
en fordelingsnøkkel. Denne beregnes for det kommende året basert på produsert og konsumert
energimengde nasjonalt i forhold til den nordiske totalen i det foregående året. Systemansvarlig er
forpliktet å sikre norsk andel.
Systemansvarlig dimensjonerer FCR-Dopp etter den største dimensjonerende hendelsen i nettet, som er
vanligvis forventet produksjon av det største tilknyttet kraftverk/importerende mellomlandsforbindelse.
Summen av FCR-N i det nordiske synkronsystemet skal være minst 600 MW.
Summen av FCR-D i det nordiske synkronsystemet skal være minst like stor som systemets
dimensjonerende utfall. Dette gjelder i begge retninger.
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De nordiske kravene for FCR-N/D fordeles på de nordiske TSOene etter følgende fordelingsnøkkel hvor
statistikken for År-1 bestemmer fordelingen for År+1.

𝐹𝐶𝑅𝑇𝑆𝑂 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑆𝑂 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑆𝑂
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑆𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎

Marked for FCR
Systemansvarlig sikrer tilstrekkelig FCR gjennom kapasitetsmarkedet for FCR. og gjennom
systemkritiske vedtak etter § 9 første ledd, samt gjennom årlig vedtak om grunnleveranse. Markedet for
FCR er et nasjonalt marked og består av to delmarkeder. Konsesjonær velger om de vil delta i ett eller
i begge delmarkeder. Det ene delmarkedet kjøres før døgnmarkedet og benyttes av de aktørene hvor
denne rekkefølgen er mest hensiktsmessig, mens det andre delmarkedet kjøres etter døgnmarkedet for
å dekke "restbehov" etter energihandelen i døgnmarkedet, inklusive utveksling fra andre TSOer.
Grunnleveransen, som systemansvarlig sikrer gjennom vedtak om levering av systemtjenester etter fos
§ 9 første ledd, kan bys inn i markedene for FCR. Informasjon om markedsdeltagelse er nærmere
beskrevet i "Vilkår for markedet for primærreserver".
Ved manglende reserver
For å sikre tilstrekkelig regulerstyrke benytter systemansvarlig også virkemidler gitt av fos § 9 første
ledd. Dette gjøres gjennom vedtak om grunnleveranse, samt egne vedtak ved separatområder eller
systemkritske vedtak ved behov. Se retningslinjer til § 9 første ledd.
For å sikre balansen og tilstrekkelige effektreserver (FCR) i separatområder fatter systemansvarlig
systemkritisk vedtak mot aktuelle konsesjonærer etter fos §§ 8b annet ledd og 12 tredje ledd.
Automatiske frekvensgjenopprettingsSekundærreserve (aFRR)
aFRR blir automatisk aktivert på signal fra systemansvarlig, basert på frekensavvik.
Dimensjonering av aFRR
Det er ikke spesifikke krav for et gitt volum aFRR i alle driftstimer. I stedet er volum og timer regulert
gjennom den nordiske systemdriftsavtalen. Timene det kjøpes inn aFRR bestemmes av en analyse av
hvilke driftstimer det er mest utfordrende å opprettholde god frekvens, og hvordan systemansvarlig best
kan nå kvalitetsmål for frekvensen. Valg av timer og volum må godkjennes av alle TSOene. Den
nasjonale fordelingen av de nordisk besluttede volumene bestemmes basert på statistiske ubalanser i
hvert land.
Marked for aFRR
Systemansvarlig anskaffer aFRR gjennom kapasitetsmarkedet for aFRR. Reserveproduktene er både
for retning opp og ned. Systemansvarlig vil normalt kjøpe symmetriske volum i markedet. Informasjon
om markedsdeltagelse er nærmere beskrevet i " Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i
sekundærreservemarkedet".
Ved manglende reserver
Systemansvarlig sikrer ikke aFRR gjennom systemkritiske vedtak etter fos.
Manuell frekvensgjenopprettingsTertiærreserve (mFRR)
mFRR anskaffes og aktiveres gjennom regulerkraftmarkedet, som er et felles balansemarked for det
nordiske kraftsystemet. Regulerkraftmarkedet er beskrevet i retningslinjer for fos § 11.
Kapasitetsmarkedet for mFRR, kalt regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), benyttes for å sikre
tilstrekkelige opp- og nedreguleringsressurser i den norske delen av regulerkraftmarkedet. Tilbydere får
betalt for å garantere at de deltar i regulerkraftmarkedet hvilket er aktiveringsmarkedet for mFRR.
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Dimensjonering av mFRR
I den nordiske systemdriftsavtalen stilles det krav om at alle delsystem (land) nordiske TSOer skal sikre
mFRR for å dekke sin dimensjonerende feil. For mFRR i retning opp vil dimensjonerende feil være gitt
av produksjonsutfall, eventuelt tap av HVDC mellomlandsforbindelse ved høy import. For mFRR i
retning ned vil dimensjonerende feil være gitt av forbruksutfall, eventuelt tap av HVDC
mellomlandsforbindelse ved høy eksport.
I tillegg til dette kravet har systemansvarlig et selvpålagt mål om å ha ytterligere reserver i retning opp
for å kunne håndtere balanseringsbehovet og flaskehalser. Disse reservene skal ikke ha noen
begrensninger i varighet og hviletid. Systemansvarlig fastsetter krav til volum av reserver basert på
ubalansestatistikk, hvor reservevolumet skal kunne håndtere 90 % av alle tilfeller med ubalanser.
Regulerkraftopsjonsmarkedet (kapasitetsmarked for mFRR)
Reservekravet nasjonalt for mFRR i retning opp og ned anskaffes normalt gjennom en analyse av
forventet mengde frivillig innsendte bud til regulerkraftmarkedet og deretter kjøp av overstigende
kravvolum i kapasitetsmarkedet for mFRR, regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM). Analysen av forventet
mengde frivillig bud i regulerkraftmarkedet baserer seg på tilgjengelige prognoser av forbruk,
kraftutveksling, planlagte driftsstanser blant produksjonsenheter og vindkraft i Norge/Norden. Prognoser
av flaskehalser internt i Norge og i Norden og vurdering av tilgjengelighet av reserver i de ulike områdene
vil også tas med i vurderingen.
Vilkårene deltakelse i kapasitetsmarkedet for mFRR "Vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning
i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)" er å finne i vedlegg til denne retningslinjen.
Manglende reserver
Dersom det nasjonale behovet for mFRR har økt etter klarering i RKOM for aktuell leveranseperiode,
kan systemansvarlig sikre mFRR gjennom systemkritiske vedtak, som beskrevet i retningslinjen til fos
§ 12 fjerde ledd.
I vanskelige driftssituasjoner, med lokale flaskehalser, hvor det er behov for ytterligere regulerytelse i
spesifikke nettområder utover hva som allerede er tilgjengelig av regulerkraftbud (dvs. frivillig innsendte
bud inkluderteller mFRR anskaffet gjennom RKOM) kan systemansvarlig rekvirere ytterligere mFFR
gjennom systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd. Ved driftsforstyrrelser kan mFRR hos
produksjonskonsesjonærer sikres gjennom systemkritiske vedtak etter § 12 femte ledd.
Ved vedtak om leveringpålegg om bidrag av effektreserve skal leveransen ha respons iht. vilkårene for
mFRR, såfremt anlegget er kvalifisert for dette. Dersom produksjonsanlegget ikke er kvalifisert for
mFRR-markedet, skal det levere effektreserver iht. produksjonsanleggets tekniske begrensninger.
beste evne. For anlegg med vedtak iht. fos § 14 vil dette være gitt av de funksjonskravene som lå til
grunn da vedtaket ble fattet.
Fast Frequency Reserves (FFR)
De nordiske TSOene anskaffer FFR for oppregulering for å begrense en rask frekvensnedgang og
hindre frekvensfall under 49,0 Hz ved større ubalanser i sitasjoner med lav rotasjonsenergi i
kraftsystemet. FFR aktiveres ved en bestemt frekvens som måles lokalt hos leverandør. Gjennom piloter
og demonstrasjonsprosjekter utvikler systemansvarlig, sammen med interesserte aktører, tekniske krav
og markedsløsninger for FFR. Betingelser for deltakelse i piloter og demonstrasjonsprosjekter
publiseres på Statnetts nettsider.
Dimensjonering
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De nordiske TSOene stiller et krav til FFR basert på forventet last, produksjon og dimensjonerende
hendelse. Mengden fordeles mellom de nordiske TSOene gjennom en bestemt fordelingsnøkkel.
Fordelingsnøkkelen beregnes basert på informasjon fra foregående driftsår og er basert på levert
rotasjonsenergi fra produksjonsmiksen i systemet og dimensjonerende hendelse per systemansvarlige.
Systemansvarlig er kun ansvarlig for å sikre FFR for den perioden behovet oppstår. Systemansvarlig
fastsetter behovet i sanntid basert på mengden rotasjonsenergi i kraftsystemet og dimensjonerende feil.

1.5

Retningslinjer for fos § 11
Forskriftens ordlyd

§ 11.Marked for regulerkraft
Systemansvarlig skal drive, utvikle og fastsette vilkår for deltakelse i marked for regulerkraft for
i driftstimen å håndtere avvik fra planlagt produksjon og forventet forbruk, samt andre uønskede forhold
i kraftsystemet.
Når det er åpenbart at prissettingen i marked for regulerkraft ikke er samfunnsøkonomisk
effektiv kan systemansvarlig suspendere bud og benytte anmeldt volum til gjeldende pris i
døgnmarkedet for det relevante budområdet. I så fall skal budgiver informeres om dette.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 11
RME har i sitt godkjenningsbrev kommentert at de mener det mangler en klar struktur for hva som er
beskrevet i retningslinjer og hva som er beskrevet i vilkårene for fos §§ 9 og 11. RME har videre
kommentert at relevante henvisninger til vilkårene bør inngå i retningslinjene og det bør gjøres en
nærmere vurdering av hvilke prinsipper fra vilkårene som også bør framgå i selve retningslinjene, slik
at retningslinjene for systemansvarlig sin praksis blir mer tydelig og oversiktlig.
Systemansvarlig foreslår i oppdatert forslag til retningslinjer endringer i både retningslinjene for fos § 11
og vilkår for regulerkraftmarkedet. Endringene er gjort for å presisere og tydeliggjøre praksis og forbedre
strukturen. Systemansvarlig har flyttet noe innhold mellom vilkår og retningslinjer for å forbedre
strukturen. Prinsippet for hva som omtales i retningslinjer og hva som presenteres i markedsvilkår for
fos §§ 9 og 11 er:
- Retningslinjene beskriver systemansvarliges praktisering for utøvelse av systemansvaret,
inkludert systemansvarlig sin bruk av marked for regulerkraft for i driftstimen å håndtere avvik
fra planlagt produksjon og forventet forbruk, samt andre uønskede forhold i kraftsystemet.
- Vilkårene beskriver betingelsene som gjelder de aktører som deltar i markedene. Herunder
kriterier for deltagelse i markedene, regler for budgivning og aksept av bud, samt prinsipper for
rapportering og avregning.
Endringer i retningslinjer:
Det er tatt inn en setning i retningslinjene som angir at "Ved gjennomføring av piloter kan det fastsettes
særskilte krav for minstekvantum av bud for enkelte budområder. Dette vil opplyses om på Statnetts
nettsider www.statnett.no." Formålet med å ta inn formuleringen er å legge til rette for en smidig og
sikker utvikling av regulerkraftmarkedet.
I årene fremover kommer regulerkraftmarkedet (mFRR) i Norge og Norden til å gjennomgå store
endringer. Dagens, i stor grad, manuelle løsninger skal automatiseres og digitaliseres, og det nordiske
mFRR-markedet skal utvides ved å koble oss på en europeisk handelsplattform for mFRR. Før den tid
skal det innføres 15 minutters ubalanseoppgjør i Norden.
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For at alle endringene kan gjennomføres uten at det går utover forsyningssikkerheten, skal Statnett og
de andre nordiske TSOene innføre endringene gradvis. I et tett samarbeid med bransjen er det behov
for å teste ut løsninger i form av piloter, da systemansvarlig er avhengig at løsningene fungerer som
forutsatt og operatørene har fått erfaring med løsningene, før de kan tas i bruk i full skala i systemdriften.
Da fos § 28a stiller krav til at endringer i markedsvilkår må høres med bransjen og godkjennes av RME
før de kan tre i kraft, ser systemansvarlig behov for å legge til rette for piloter som kan gjennomføres
parallelt med ordinær drift av regulerkraftmarkedet, uten at markedsvilkårene må tilpasses for de
enkeltaktørene som deltar i piloten.
Endringer i vilkår for regulerkraftmarkedet (vedlegg til retningslinjer for fos § 11):
Systemansvarlig innfører krav til elektronisk bestilling for regulerkraft fra 1. juli 2021. Dette kravet tas
inn i oppdateringene i vilkår for regulerkraftmarkedet.
Bestilling av regulerkraft foregår i dag i hovedsak ved at operatør på Landssentralen ringer norske
balanseansvarlige for manuell aktivering og deaktivering av reguleringsressurser. Det er behov for å
effektivisere bestilling av reguleringer, og systemansvarlig mener det er nødvendig at deltakelse i
regulerkraftmarkedet og produksjonsflytting er basert på elektronisk bestilling. Ved elektronisk bestilling
kan reguleringsressurser aktiveres i parallell i forhold til dagens sekvensielle aktivering ved bruk av
telefon. Elektronisk bestilling vil effektivisere prosessen for systemansvarlig, og det forventes at
aktørene også vil bruke mindre tid på aktiveringsprosessen.
Elektronisk bestilling vil legge til rette for reduksjon i minste tillatte budstørrelse i det nordiske
regulerkraftmarkedet, og er et ledd i nordisk harmonisering av markedsvilkår. Redusert budstørrelse er
sentralt for å legge til rette for nye aktører i regulerkraftmarkedet. Budstørrelsene vil bli definert i
standardproduktene, og vil kunne gi aktørene mulighet til å treffe mer optimale driftspunkter ved
reguleringer.
Videre bidrar elektronisk bestilling til en mer robust og sikker kommunikasjon mellom systemoperatør
og balanseansvarlige aktører. Med de mekanismene som ligger i en elektronisk løsning og i
kommunikasjonsbæreren MADES/ECP vil man være sikker på at den som bestiller og den som
bekrefter bestillingen er den rette part. Den elektroniske løsningen vil også bidra til en tydeligere avtale
på start- og stopptid samt bestilt kapasitet.
Elektronisk bestilling er også en forutsetning for å implementere den nye modellen for balansering i
Norden, Nordic Balancing model (NBM). I samarbeid med de nordisk TSOene utvikler systemansvarlig
NBM for å kunne håndtere et endret kraftsystem og realisere et felles europeisk energimarked.
Elektronisk bestilling av aktivering gjør det mulig å automatisere prosesser for balansering, hvilket er
nødvendig for å håndtere større og hyppigere flytendringer som følger av større innslag av uregulerbar
kraftproduksjon og flere mellomlandsforbindelser.
Systemansvarlig gjennomførte en pilot for elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting
sammen med seks balanseansvarlige aktører i perioden september 2015 til september 2016. Etter
piloten har systemansvarlig og aktørenes systemleverandører arbeidet med å evaluere og forbedre
løsningen. Den forbedrede løsningen for eBestill ble satt i drift april 2018, og frem mot september 2018
ble 14 aktører godkjent som brukere av eBestill etter testing.
Systemansvarlig har en systemløsning for elektronisk bestilling på drift, og pr. juni 2020 deltar 16
balanseansvarlige aktører i ordningen. Elektronisk bestilling har siden 2018 vært en benyttet tjeneste
for systemansvarlig og markedsaktører, men har ikke vært beskrevet i vilkår for deltakelse i
regulerkraftmarkedet.
Systemansvarlig har tatt inn følgende avnsitt i vilkår for regulerkraftmarkedet: "Ved bestilling av
aktivering, må balanseansvarlig aktør eller den parten som ufører reguleringen følge opp at eventuell
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varighet og hviletid som er angitt i RK-budet overholdes og kontakte Landssentralen umiddelbart i
driftsøyeblikket dersom dette brytes. Ved en aktivering av bud med angitt varighet og/eller hviletid, vil
angitt antall timer gjelde fra og med aktiveringen startes (varighet) eller stoppes (hviletid). Start eller
stopp av aktivering kan skje på et fritt valgt minutt gjennom den tidsperioden budet gjelder for."
Systemansvarlig ønsker å ta inn dette avsnittet inn i vilkårene for RMK, kap. 8.2 om aktivering, i
forbindelse med innføring av elektronisk bestilling, fordi vi med elektronisk bestilling vil kunne bestille
løpende regulering elektronisk fra en time til den neste. Systemansvarlig har ingen systemfunksjonalitet
for å sjekke varighet og hviletid ved elektronisk bestilling i dag. Planen er at dette skal innføres de
nærmeste årene. De to siste setningene i avsnittet beskriver gjeldende praksis, og vi mener det kan
være nyttig å ha dette presisert i vilkårene.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 11
Første ledd
Regulerkraftmarkedet er begrepet for aktiveringsmarked for mFRR (manual Frequency Restoration
Reserves) og benyttes i retningslinjen.
Manuelle regulerkraftreserver Regulerkraft er manuelle reserver (manual Frequency Restoration
Reserves, mFRR) som har en aktiveringstid opp mot 15 minutter. Slike reserver anskaffes i
regulerkraftmarkedet (RKM) som er et felles balansemarked for det nordiske kraftsystemet. Effekt fra
både produksjon og forbruk kan tilbys i regulerkraftmarkedet. Regulerkraftmarkedet omfatter kjøp og
salg av manuelle regulerkraftressurser;
Formålet er å:
• Aktivere manuelle reserver for å holde frekvensen i det nordiske synkronsystemet innenfor
fastsatte grenseverdier, og dermed frigjøre primær- og sekundærreserver, slik at disse kan
være klare til neste hendelse.
• Håndtere flaskehalser ved å holde kraftoverføringen innenfor akseptable grenser, som
beskrevet i retningslinjene til § 7.
Vilkårene for regulerkraftmarkedet "Vilkår for anmelding, håndtering av bud og prissetting i
regulerkraftmarkedet", som er å finne i vedlegg til denne retningslinjen, beskriver aktørenes ansvar,
plikter og rettigheter ved deltakelse i regulerkraftmarkedet. I vilkårene fastsettes kriterier for deltagelse
i markedet, regler for budgivning og aksept av bud, samt prinsipper for rapportering og avregning.
Budgivning
Tilbydere i regulerkraftmarkedet anmelder pris for å forandre produksjon eller forbruk.
Budområdene i regulerkraftmarkedet følger til de til enhver tid gjeldende budområder. Budene angis per
stasjonsgruppe. Systemansvarlig fastsetter i samråd med leverandør hvilken geografisk inndeling som
benyttes for stasjonsgruppen.
Budene angis i spesifiserte inkrementer, og budprisene begrenses av områdepris i døgnmarkedet og
en øvre prisgrense. Systemansvarlig setter krav til budstørrelse, og kan fastsette særskilte krav ved
gjennomføring av piloter. Begrensningene er spesifisert i markedsvilkårene.
Regulerkraftbud i andre nordiske land vil bli benyttet på lik linje med bud i det norske
regulerkraftmarkedet. Det kan også bli benyttet bud fra områder utenfor Norden og selges
regulertjenester ut av Norden ved spesielle systemdriftsbehov. (tatt inn fra vilkår)
Budene havner i en felles nordisk liste, og aktiveres med utgangspunkt i prisrekkefølge slik at den
rimeligste reguleringsressursen nyttes først. Tilsvarende som i døgnmarkedet blir regulerkraftprisen den
samme i to budområder dersom det ikke er flaskehals mellom områdene.
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Reguleringer
Systemansvarlig benytter regulerkraftmarkedet for å håndtere avvik fra planlagt produksjon og forventet
forbruk. I tillegg benytter systemansvarlig regulerkraftmarkedet for å håndtere flaskehalser i regionalog transmisjonsnettet som ikke kan håndteres ved bruk av budområder, ref. fos § 5 fjerde ledd.
Hovedregelen ved den ordinære balansereguleringen (frekvensregulering) er at systemansvarlig ved
behov for regulering benytter reguleringsbud i prisrekkefølge. Når det oppstår systemtekniske problemer
benytter systemansvarlig de bud som er aktuelle og egnet for den spesifikke situasjonen. Reguleringen
registreres som systemregulering (spesialregulering).
Systemansvarlig forutsetter at godkjente bud er tilgjengelig for regulering når systemansvarlig ber om
aktivering. Eneste unntak vil være dersom åpenbare tekniske forhold, som nylig har oppstått, gjør
aktivering umulig. Gjentatte brudd på dette kravet vil følges opp av systemansvarlig.
Hovedregelen ved balanseregulering et at systemansvarlig ved behov for regulering benytter
reguleringsbud i prisrekkefølge. For systemregulering benytter systemansvarlig de bud som er aktuelle
og egnet for den spesifikke situasjonen.(tatt inn i vilkår) Ved behov for alle typer regulering tar
systemansvarlig kontakt med de aktuelle tilbydere i regulerkraftmarkedet, og volum, pris og
aktiveringstidspunkt for hvert enkelt bud som aktiveres avtales. Systemansvarlig kan for både balanseog systemregulering avtale å benytte deler av reguleringsvolumet til angitt pris. Hvilke bud som er
benyttet til hhv. balanse- og systemregulering, inkludert reguleringsvolum, pris og aktiveringstidspunkt,
blir overført til avregning.
Endring av avtalt reguleringsvolum og tidspunkt
Det kan oppstå situasjoner hvor den faktiske regulering, både tidspunkt og/eller energi, ikke samsvarer
med det som ble avtalt med og registrert av systemansvarlig. I slike tilfeller vil det oppstå et avvik mellom
faktisk regulering og det som legges til grunn i avregning. Konsesjonærer har derfor mulighet til å
kontakte systemansvarlig for å sikre størst mulig samsvar mellom faktisk regulering og
systemansvarliges registrering av reguleringen, innenfor de krav som ligger i vilkårene for RKM.
Systemansvarliges praktisering for endring av registrerte budaktiveringer beskrives under. (tatt inn i
vilkår)
Tidspunkt for start og stopp av reguleringer avtales mellom systemansvarlig og konsesjonær når disse
foretas. Slike avtaler er bindende, men kan påklages til systemansvarlig ved landssentralen av konsesjonær hvis avtalt tidspunkt avviker mer enn 5 minutter per time per bud i forhold til faktisk regulering,
eller avvik i energi er større enn 5 MWh per time per bud. Disse minimumsgrensene er satt for å redusere
merarbeidet ved etterregistrering av ubetydelige avvik. Dette innebærer derimot ikke at alle klager på
avvik større enn disse verdiene tas til følge. (tatt inn i vilkår)
Dersom konsesjonær ikke kan levere avtalt kvantum kan rettelser på kvantum foretas i perioden budet
er aktivert. I slike tilfeller skal konsesjonær så raskt som mulig kontakte landssentralen over telefon for
å informere om at faktisk kvantum avviker fra det som ble avtalt. Kun avvik som angår tidspunkt kan
påklages etter at budet er avsluttet, i tillegg til åpenbare feil. Feilregistreringer vil kunne korrigeres etter
en skjønnsmessig vurdering. Påklaging foretas ved å sende e-post til systemansvarlig ved
landssentralen. Normalt skal dette gjøres påfølgende dag, men senest kontortid mandag etter aktuell
uke. (tatt inn i vilkår)
Annet ledd
Systemansvarlig overvåker regulerkraftmarkedet.
Ved mistanke om at prissetting gitt til markedet ikke er samfunnsøkonomisk rasjonell, vil
systemansvarlig i første omgang kontakte aktuell konsesjonærs driftssentral og be om begrunnelse for
prissettingen. Dersom begrunnelse ikke kan gis umiddelbart sender systemansvarlig e-post til
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konsesjonær med forespørsel om redegjørelse og mulig dokumentasjon på at prisen er
samfunnsøkonomisk rasjonell, alternativt at konsesjonæren selv endrer prisen. Dersom konsesjonær
ikke kan gi troverdig begrunnelse vil aktuelle bud suspenderes og regulert volum betales med gjeldende
pris i døgnmarkedet for det relevante budområdet.
Fos § 11 gjelder for markedsaktører i norske budområder og vilkår for deltakelse i
regulerkraftmarkedet godkjennes nasjonalt. Systemansvarlig legger derfor til grunn at vi ikke kan
suspendere bud som tilhører utenlandske budområder som inngår i internasjonale balansemarkeder
hvor Norge deltar.

1.6

Retningslinjer for fos § 12
Forskriftens ordlyd

§ 12.Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser
Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for effektiv
gjenoppretting av normal drift av egne anlegg, ved driftsforstyrrelser i regional- og transmisjonsnettet og
tilknyttede produksjonsenheter. Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen
etter denne paragrafen.
Systemansvarlig kan samordne inngrep ved driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer.
Systemansvarlig skal fastsette hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et område som
midlertidig er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett.
Systemansvarlig kan i vanskelige driftssituasjoner rekvirere effekttilgang ved å kreve at all
tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon og forbruk anmeldes i marked for regulerkraft, etter at
prisen i døgnmarkedet er satt.
Systemansvarlig kan ved driftsforstyrrelser kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar effekt i
produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. Ikke anmeldt produksjon prissettes til budområdets
regulerkraftpris, dersom ikke annet er avtalt.
Systemansvarlig skal utarbeide og til enhver tid ha tilgjengelig en oversikt over
produksjonsenheter som har teknisk evne til å utøve frekvensregulering i et område som midlertidig er
uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett, og produksjonsenheters evne til oppstart uten
ekstern forsyning.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i henhold
til første ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi, vedtak fattet i
medhold av fjerde og femte ledd samt dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første
ledd første punktum.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 12
RME viste i sitt godkjenningsbrev til flere konkrete endringsbehov i retningslinjene. Til retningslinjene
for fos § 12 første ledd har RME bedt systemansvarlig om å ta inn tekst om at konsesjonærer har
anledning til å rapportere mer detaljerte gjenopprettingsplaner enn standardformatet tilsier inn i selve
retningslinjene. Opprinnelig sto dette bare i høringssvaret til systemansvarlig. Dette er nå tatt inn i selve
retningslinjene.
Til retningslinjene for fos § 12 annet ledd ber RME om at systemansvarlig presiserer hva som menes
med 'forsyningssikkerhet' i denne sammenheng. Systemansvarlig mener her at forsyningssikkerhet må
forstås som kraftsystemets evne til kontinuerlig å levere strøm av en gitt kvalitet til sluttbrukere, og
omfatter både energisikkerhet, effektsikkerhet og driftssikkerhet. Dette er definisjon som også er gitt av
OED i Melding til stortinget (Medl. St. 25). Det er tatt inn en henvisning til denne definisjonen i
retningslinjene.
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Til retningslinjene for fos § 12 tredje ledd ber RME om at systemansvarlig tydeliggjør at vedtak om
fastsettelse av hvem som skal utøve frekvensreguleringen ikke alltid vil være et systemkritisk vedtak.
Systemansvarlig forholder seg til føringene for systemkritiske vedtak gitt i fos § 28, om mener at
retningslinjene slik de står ikke gjenspeiler vår praksis. Systemansvarlig oppdaterer derfor
retningslinjene for fos § 12 tredje ledd slik at det tydeligere fremgår at vedtak etter tredje ledd ikke
automatisk er systemkritisk. Det er også lagt inn tekst for å skille mellom separatområder som oppstår
som følge av planlagt driftsstans og separatområder som følge av uforutsette hendelser.
Til retningslinjene for fos § 12 femte ledd ber RME systemansvarlig om å endre retningslinjer og praksis
knyttet til at produksjon som faller ut på grunn av mørklegging kan registrere dette som en regulering
med pris og kvantum. Systemansvarlig tar på bakgrunn av RMEs kommentar bort avsnittet. Dette vil
medføre at produsenter som tidligere har kunne fått en kompensasjon i disse tilfellene ikke lenger vil ha
mulighet til dette.
Videre har RME kommentert at de mener deler av teksten som systemansvarlig la til etter høringen er
uklar, og oppleves som en blanding av forklaringer og retningslinjer. Systemansvarlig har i denne
oppdateringen forsøkt å fjerne tekst som fremstår som forklaringer. Dette innebærer at systemansvarlig
har fjernet en rekke avsnitt i retningslinjene for fos § 12. I retningslinjene til første ledd er det fjernet to
avsnitt som beskriver de to scenarioene som skal benyttes for innrapportering av gjenopprettingsplaner.
Det anses at denne teksten er beskrivelser, og ikke praktisering.
Videre foreslår systemansvarlig å fjerne et avsnitt i retningslinjene til fos § 12 femte ledd, knyttet til
manøvreringsreglementet. Avsnittet anses som bakgrunnsinformasjon og angir følgende: "Erverv og
regulering av vassdragsressurser er strengt regulert, og ev. brudd på dette følges opp av Norges
vassdrags- og energidirektorat. Bruk av systemansvarsvirkemidler kan i sin ytterste konsekvens komme
i konflikt med manøvreringsreglementet. Det er gjort avklaringer i Olje- og energidepartementet om at
dersom det ikke finnes andre alternativer enn nettsammenbrudd med mørklegging, så kan allikevel
systemansvarlig kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar effekt i produksjonsapparatet selv om dette
kommer i strid med konsesjonærenes manøvreringsreglement. Dette vil være i medhold av
lydighetsplikten mot systemansvarlig slik denne beskrives i energiloven § 6-1 og fos § 26 første ledd."
Ut over endringene basert på RMEs kommentarer i godkjenningsbrevet har systemansvarlig gjort
endringer i retningslinjenes tredje ledd. Henvisninger til produksjonstilpasning ved separatområder er
tatt ut, da dette er omtalt i retningslinjer for fos § 8b annet ledd. Videre er deler av teksten, knyttet til
behov endret frekvensstatikk for andre enn den som utpekes som ansvarlig for frekvensreguleringen
flyttet til retningslinjer fos § 9 første ledd. Kapittelet som omhandlet samordning ved driftsforstyrrelser
som medfører separatområde er flyttet opp til fos § 12 annet ledd, og tilpasset noe med hensyn på
begreper og henvisning til hjemler.
Systemansvarlig har også gjort noen mindre justeringer i retningslinjene. Dette innebærer i stor grad
mindre endringer av ordlyd, samt noe omstrukturering.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 12
Første ledd
Hvem skal utarbeide og innrapportere gjenopprettingsplaner:
Anleggskonsesjonærer for anlegg i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnett samt alle
områdekonsesjonærer skal melde inn gjenopprettingsplan til systemansvarlig. Følgende unntak gjelder:
- Kraftprodusenter (med anleggskonsesjon) som ikke har sluttbrukere tilknyttet sine nettanlegg.
Innrapportering av gjenopprettingsplaner:
Systemansvarlig skiller på gjenopprettingsplaner mht.:
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-

Faste gjenopprettingsplaner for intakt nett. Dette er gjenopprettingsplaner iht. fos § 12 første ledd.
Midlertidige gjenopprettingsplaner for driftsstanser. Dette er gjenopprettingsplaner som følger av
driftsstanser iht. fos § 17.

Faste gjenopprettingsplaner (fos § 12 første ledd):
Fosweb skal benyttes for innrapportering av gjenopprettingsplaner.
Midlertidige gjenopprettingsplaner (fos § 17):
Eksisterende innrapporteringsløsning (epost) benyttes for midlertidige gjenopprettingsplaner.
Mer informasjon om hvilke driftsstanser som krever gjenopprettingsplan finnes i retningslinjer for § 17
Innhold og format for gjenopprettingsplaner:
Faste gjenopprettingsplaner (fos § 12 første ledd):
Konsesjonærer skal benytte format angitt i Fosweb for innrapportering av gjenopprettingsplaner.
Konsesjonærer som ønsker å melde inn mer detaljerte gjenopprettingsplaner det som standardformatet
er tilrettelagt for, vil ha mulighet for dette i Fosweb.
En gGjenopprettingsplanen skal som minimum beskrive hvordan gjenoppretting av forsyning til
konsesjonær sine sluttbrukere er planlagt utført for følgende 2 scenario av hendelser som berører
konsesjonæren sine hovedinnmatinger i transmisjonsnett, regionalnett og/eller distribusjonsnett:
-

Scenario 1: Nettkollaps i transmisjonsnett, regionalnett og distribusjonsnett. Nettkollapsen kan
være forårsaket av hendelser som effektbrist i transmisjonsnettet, ekstremvær, annet, som
medfører mørklegging av en større geografisk region, inklusiv konsesjonær sine nettanlegg.
Konsekvensen av en nettkollaps for en konsesjonær er at forsyning fra tilgrensende
konsesjonærer ikke er mulig. Konsesjonær sin gjenoppretting av forsyning til sine sluttbrukere
for dette scenarioet vil typisk forutsette etablering av asynkron-nettdrift ("øydrift"), bruk av
reserve-aggregat, UPS, annet.

-

Scenario 2: Enkeltvis utfall av hovedinnmatinger til konsesjonær i transmisjonsnett, regionalnett
og/eller distribusjonsnett, og hvor den aktuelle hovedinnmatingen forblir utilgjengelig.
Utfallsrommet av konsekvenser for sluttbrukere kan for disse utfallene variere fra ingen
konsekvens for sluttbrukere (typisk masket drift i nettet), avbrudd for sluttbrukere men forsyning
kan gjenopprettes ved hjelp av omkoblinger i nettet, avbrudd for sluttbrukere hvor forsyning ikke
kan gjenopprettes ved tiltak i nettet.

Scenarioene som er beskrevet over er i samsvar med formatet som skal benyttes av konsesjonærer
for innrapportering av faste gjenopprettingsplaner i Fosweb.
Følgende informasjon skal fremgå av gjenopprettingsplanen (iht. format i Fosweb):
• Tiltak som iverksettes av konsesjonæren, og ev. tilgrensende konsesjonærer, for å gjenopprette
forsyning til berørte sluttbrukere når hovedinnmatingspunktet er utilgjengelig.
• Tidslinje for tiltakene som iverksettes.
• Hvilke deler av forsyningen som prioriteres ved gjenoppretting.
• Andel av samlet forsyning som kan få gjenopprettet forsyning når hovedinnmating til
konsesjonær er utilgjengelig. Forventet avbruddstid for den andelen av samlet forsyning som
får gjenopprettet forsyning.
• Dersom separatnett (øydrift) forutsettes benyttet for å gjenopprette forsyning, må det
spesifiseres hvilke kraftverk som benyttes for “svart start" (evne til oppstart på spenningsløst
nett) og hvilke øvrige konsesjonærer som er involvert.
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En gjenopprettingsplan som forutsetter at andre konsesjonærer iverksetter tiltak, må ha vært til
gjennomsyn og akseptert av de andre konsesjonærene, før innrapportering til systemansvarlig. Det må
fremgå av en slik gjenopprettingsplan at de øvrige konsesjonærer har gitt aksept for de aktuelle tiltak
som beskrives.
Midlertidige gjenopprettingsplaner (fos § 17):
Informasjon som skal fremgå av midlertidig gjenopprettingsplan samsvarer med innhold for faste
gjenopprettingsplaner.
I noen tilfeller vil konsesjonær som er ansvarlig for utarbeidelse av en midlertidig gjenopprettingsplan
ikke være identisk med konsesjonær som har søkt driftsstans iht. fos § 17. Systemansvarlig, ved
driftstanskontoret, er ansvarlig for å bestemme hvilken konsesjonær som har ansvaret for utarbeidelse
av en midlertidig gjenopprettingsplan.
Frister for innrapportering av gjenopprettingsplaner:
Faste gjenopprettingsplaner (fos § 12 første ledd):
Konsesjonærer skal melde inn oppdatert gjenopprettingsplan via Fosweb i henhold til gjeldende format
innen 01.01.2021. Noen aktører har fått utsatt oppstart for innmelding av planer i Fosweb. For disse
aktørene vil innmeldingsfrist også være 6 måneder fra løsningen i Fosweb er tilgengelig. De aktørene
dette gjelder vil få egen beskjed om dette.
For øvrig gjelder følgende frister mht. innrapportering av oppdaterte gjenopprettingsplaner:
• Konsesjonær sin gjenopprettingsplan må oppdateres eller bekreftes som fortsatt gjeldende
minimum hvert tredje år
• Konsesjonær sin gjenopprettingsplan må oppdateres og innrapporteres ved:
• Større endringer i nettbilde/driftsbilde som medfører at eksisterende
gjenopprettingsplan ikke lenger er relevant. Eksempler på større endringer er etablering
av nye utvekslingspunkter mot tilgrensende konsesjonærer, etablering av større
kraftverk med mulighet for separat-drift etc.
• Ved vesentlig endring i konsesjonær sine områdegrenser mht. eierskap/driftslederansvar som medfører at eksisterende gjenopprettingsplan ikke lenger er relevant (f.eks.
ved oppkjøp eller fusjoner av selskap, anleggsoverdragelser av større omfang, etc.)

•

Øvrige endringer som medfører at eksisterende gjenopprettingsplan ikke lenger er
relevant

Midlertidige gjenopprettingsplaner (fos § 17):
Følgende frister gjelder for innrapportering av midlertidige gjenopprettingsplaner til systemansvarlig:
• Konsesjonær må melde inn midlertidig gjenopprettingsplan senest 1 uke før planlagt
oppstartsdato for driftsstans (ref. vedtak for godkjent driftsstanssøknad). Konsesjonær som er
ansvarlig for innrapportering av midlertidig gjenopprettingsplan vil bli informert om dette
ansvaret fra systemansvarlig. Enten ifm. systemansvarlig sin varsling om vedtak om godkjent
driftsstans, eller etterskuddsvis (ref. årsplanlegging av driftsstanser) via epost eller telefon fra
driftsstanskontoret.
• For ikke planlagte driftsstanser (uforutsette hendelser/driftsforstyrrelser) som medfører en N-0
drift som vil vedvare over flere dager, vil systemansvarlig som regel kreve en midlertidig
gjenopprettingsplan. Den midlertidige gjenopprettingsplanen er ikke knyttet til anleggsdelen
som ved utfall medførte N-0 drift, men derimot for den anleggsdelen som i det nye driftsbildet
ved et fremtidig utfall vil medføre avbrudd i strømforsyningen til sluttbrukere. Konsesjonær skal
bør snarlig utarbeide og melde inn en midlertidig gjenopprettingsplan til systemansvarlig i
etterkant av at nytt midlertidig driftsbilde er etablert.
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Systemansvarlig kan, dersom en innsendt plan ikke oppfyller krav til innhold, format eller frister, kreve
at konsesjonær må revidere gjenopprettingsplanen. Dette kan eksempelvis være dersom planen ikke
ansees som reell, dersom innsendte planer fra ulike konsesjonærer er i konflikt med hverandre eller
dersom planen er i konflikt med andre bestemmelser i fos. Dersom konsesjonær ikke etterkommer krav
om revisjon av gjenopprettingsplanen vil systemansvarlig melde dette til Reguleringsmyndigheten for
energi, som brudd på forskriften.
Annet ledd
Samordning av inngrep fra systemansvarlig:
Systemansvarlig kan, gjennom hjemmelen i fos § 12 annet ledd samordne inngrep ved driftsforstyrrelser
som berører flere konsesjonærer.
Systemansvarlig skal alltid være involvert når det er behov for å ta i bruk virkemidler som faller inn under
systemansvaret ved gjenoppretting for driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer. Vedtak fattet
av systemansvarlig i henhold til fos § 12 annet ledd er systemkritiske.
Dersom driftssituasjonen eller forholdene tilsier det vil systemansvarlig kunne samordne inngrep ut over
det som er nevnt ovenfor.
Konsesjonærer med behov for systemansvarliges samordning av inngrep ved driftsforstyrrelser må ta
kontakt med systemansvarlig ang. dette.
Samordning av inngrep fra systemansvarlig skal ivareta:
• Effektiv gjenoppretting av forsyning mht. forsyningssikkerhet3, avbruddskostnader og
avbruddets varighet
• Akseptable driftsforhold ved gjenoppretting (mht. lastflyt, driftsspenning, kortslutningsytelser
etc.)
• God informasjonsutveksling mellom berørte konsesjonærer
Eksempler på inngrep/virkemidler som faller inn under systemansvaret, og som kan benyttes av
systemansvarlig ved driftsforstyrrelser (systemkritiske vedtak etter § 12 andre ledd), er:
• Fastsette koblingsbilde (fos § 16)
• Systemregulering (fos § 11) og/eller produksjonstilpasning av produksjonsenheter (fos § 8b
annet ledd)
• Fastsette utøvelse av frekvensregulering i et separatområde (fos § 12 tredje ledd)
• Tvangsmessig utkobling av forbruk (fos § 13)
• Spenningsregulering og utveksling av reaktiv effekt (fos § 15)
• Omprioritering av driftsstans (fos § 17)
• Fastsette overføringsgrenser (fos § 7)
Dersom det ikke oppnås kontakt med systemansvarlig innen rimelig tid og konsesjonær vurderer at lokal
gjenoppbygging er nødvendig for å ivareta liv og helse skal konsesjoner iverksette de tiltak som er
nødvendig for å håndtere situasjonen. Konsesjonær skal i slike tilfeller orientere systemansvarlig så
raskt som mulig i etterkant og grunngi hendelsesforløpet og de grep som er tatt overfor systemansvarlig.
Varsling av systemansvarlig ved driftsforstyrrelser som berører flere konsesjonærer:
Systemansvarlig, ved regionsentralene, skal som hovedregel varsles umiddelbart ved driftsforstyrrelser.
Generelt skal systemansvarlig varsles:
3

Forsyningssikkerhet defineres som kraftsystemets evne til kontinuerlig å levere strøm av en gitt
kvalitet til sluttbrukere, og omfatter både energisikkerhet, effektsikkerhet og driftssikkerhet. (Definisjon hentet fra
Meld. St. 25 (2015-2016))
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•
•
•
•

•

•
•

Ved utfall av anlegg i regional- og transmisjonsnettet, når disse inngår i masket nett med
driftsmessige overføringsgrenser fastsatt iht. til fos § 7 annet ledd.
Ved utfall av anlegg i regional- og transmisjonsnettet som medfører at utveksling av effekt
mellom konsesjonærer endres med mer enn 25 MW.
Ved utfall av anlegg i regional- og transmisjonsnettet som medfører økt KILE-eksponering for
andre konsesjonærer eller innestengt produksjon.
Ved utfall av transformator mellom regional - og distribusjonsnett der utvekslet effekt mot
tilgrensende nett (andre konsesjonærer) endres med mer enn 25 MW. Gjeninnkobling kan
forsøkes umiddelbart dersom det vurderes forsvarlig og feilen har lokal årsak. Systemansvarlig
skal varsles så snart som mulig i ettertid.
Koblinger som kan påvirke driften av regional- og transmisjonsnettet skal meldes til
systemansvarlig når andre konsesjonærer blir berørt av koblingen. Systemansvarlig vedtar om
kobling kan foretas (ref. fos § 16 annet ledd).
Ved separatområde.
Ved utfall av produksjon kan konsesjonæren forsøke å kompensere avvik fra
produksjonsplanen ved hjelp av andre produksjonsenheteraggregater i samme stasjonsgruppe.
Er utfallet av betydelig størrelse (ref. retningslinjer fos § 8a tredje ledd) må likevel
systemansvarlig, ved landssentralen, varsles umiddelbart. Ved mindre utfall informeres
systemansvarlig i nødvendig grad.

For spesielle driftssituasjoner kan systemansvarlig i samarbeid med berørte konsesjonærer innføre
andre rutiner for varsling ved driftsforstyrrelser.
Samordning ved driftsforstyrrelser som medfører separatområder:
• Konsesjonær som erfarer driftsforstyrrelse på sin anleggsdel som medfører separatområde må
varsle systemansvarlig (ref. varslingsrutiner som beskrevet i retningslinjene for fos § 12 annet
ledd)
• Systemansvarlig fatter vedtak om hvilken aktør som har ansvaret for frekvensreguleringen iht.
fos § 12 tredje ledd, samt hvilke statikkinnstillinger som skal legges til grunn for de ulike
produksjonsenhetene i separatområdet, iht. fos § 9.
• Systemansvarlig informerer alle konsesjonærer i separatområdet om separatområdet sin
utstrekning, forventet varighet, samt hvilken konsesjonær (og produksjonsenhet(er)) som er
ansvarlig for frekvensreguleringen i separatområdet.
• Systemansvarlig informerer konsesjonærer med industri/nærings-last om at de må tilstrebe å
opprettholde et stabilt lastuttak i separatområdet. Ved behov for større endringer i last-uttak
(nedkjøring eller oppkjøring av last) er konsesjonær ansvarlig for å informere systemansvarlig i
forkant mht. volum, varighet og ramphastighet på opp-/ned-kjøring av last. Systemansvarlig vil
vurdere behov for tiltak og ev. iverksette nødvendige tiltak (omfordele produksjon, endre statikk,
annet) i separatområdet for å muliggjøre ønsket endring i last-uttak hos konsesjonær i den grad
dette er mulig. Konsesjonær kan ikke iverksette planlagte større endringer i sitt last-uttak i et
separatområde uten å ha informert systemansvarlig om dette i forkant.
• Ved innkobling av anleggsdelen som har medført separatområde må ansvarlig konsesjonær
varsle systemansvarlig om at separatområdet vil opphøre. Systemansvarlig informerer deretter
berørte konsesjonærer når separatområdet opphører, og opphever vedtak iht. fos § 12 tredje
ledd og fos § 9 første ledd. (Tekst flyttet fra tredje ledd, med noen endringer i henvisninger til
bestemmelser og begrepsbruk)
Tredje ledd
Systemansvarlig fastsetter hvem som utøver frekvensreguleringen i et område som midlertidig er uten
fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett (separatområde). Det skilles mellom separatområder
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som følge av planlagte driftsstanser og separatområder som følge av ikke planlagt driftsstans eller
driftsforstyrrelser.
Separatområder ved planlagt driftsstans
Dersom en planlagt driftsstans vil medføre separatområde vil systemansvarlig sende ut et vedtak om
hvem som skal utøve frekvensreguleringen. Vedtaket vil normalt kombineres med vedtak om
produksjonstilpasning iht. fos § 8b annet ledd.
Separatområder ved ikke planlagt driftsstans og driftsforstyrrelser
Dersom det oppstår separatområde som følge av en uforutsett hendelse vil systemansvarlig så snart
som mulig fatte vedtak om hvem som skal utøve frekvensreguleringen. Systemansvarlig sin fastsettelse
av hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et separatområde som har oppstått som følge av
driftsforstyrrelse/uforutsett hendelse er et systemkritisk vedtak.
Prinsipper for fastsettelse av hvem som skal utøve frekvensreguleringen i separatområde
Systemansvarlig vil ved fastsettelse av hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et separatområde
(systemkritisk vedtak etter § 12 tredje ledd) legge følgende prinsipper til grunn:
•

•

•

Systemansvarlig fastsetter én aktør som er ansvarlig for frekvensreguleringen. Dette er normalt
aktøren med den best egnede produksjonsenheten. Vurderingen av hvilken produksjonsenhet
som er best egnet vil baseres på bl.a. tilgjengelighet, ytelse, mulighet for fjernstyring av
statikkinnstilling og responsegenskaper. Aktøren er ansvarlig for å overvåke frekvensen og
sørger for å endre last- og/eller turtallsreferanse/r på aktørens aggregat/er slik at frekvensen
holdes innenfor 50,0 ± 1,0 Hz og at tidsavviket ikke overskrider ± 1 minutt.
For øvrige produksjonsenheter i et separatområde vil systemansvarlig kunne fatte vedtak iht.
fos § 9 første ledd om Hvis mulig benyttes en generell statikkinnstilling, som normalt vil være
på 4 % for alle aggregat i separatområdet. Denne statikkinnstillingen benyttes for å sikre en
fornuftig regulerstyrke og akseptabel stasjonær frekvens inntil nye last- og/eller
turtallsreferanse/r blir gitt dersom det skjer store lastendringer, f.eks. ved utfall av produksjon
og/eller forbruk i separatområdet. (tekst flyttet til fos § 9 første ledd)
Prinsippet om dimensjonerende feil, utfall av største last eller aggregat, gjelder også under
separatdrift, hvis mulig. For å kunne håndtere dimensjonerende feil vil det kunne være behov
for å kreve en statikkinnstilling som avviker fra den generelle innstillingen på 4 %. Hvilken
roterende masse som er nødvendig vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle. (tekst flyttet til fos § 9
første ledd)

Systemansvarlig vil produksjonstilpasse konsesjonærene i et separatområde, enten ved vedtak om
planlagt driftsstans eller så raskt som mulig etter en driftsforstyrrelse. Vedtak om produksjonstilpasning
i separatområder fastsetter hvem som skal utøve frekvensreguleringen i separatområdet, se
retningslinjer til § 8b annet ledd for detaljer rundt produksjonstilpasning. Inntil produksjonstilpasning av
konsesjonærene er gjort gjeldende i neste klarering i døgnmarkedet, vil avvik fra produksjonsplan
håndteres av systemansvarlig som systemregulering.
Retningslinjene for fos § 12 annet ledd beskriver hvordan systemansvarlig samordner ved
driftsforstyrrelser som medfører separatområder.
Følgende informasjonsutveksling må ivaretas av systemansvarlig og konsesjonærer ved
driftsforstyrrelser som medfører separatområder:
• Konsesjonær som erfarer driftsforstyrrelse på sin anleggsdel som medfører separatområde må
varsle systemansvarlig (ref. varslingsrutiner som beskrevet i retningslinjene for fos § 12 annet
ledd)
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•
•

•

•

Systemansvarlig fatter vedtak om hvilken aktør som har ansvaret for frekvensreguleringen, samt
hvilke statikkinnstillinger som skal legges til grunn for de ulike aggregatene i separatområdet.
Systemansvarlig informerer alle konsesjonærer i separatområdet om separatområdet sin
utstrekning, forventet varighet, samt hvilken konsesjonær (og aggregat) som er ansvarlig for
frekvensreguleringen i separatområdet.
Systemansvarlig må informerer konsesjonærer med industri/nærings-last om at de må tilstrebe
å opprettholde et stabilt lastuttak i separatområdet. Ved behov for større endringer i last-uttak
(nedkjøring eller oppkjøring av last) er konsesjonær ansvarlig for å informere systemansvarlig i
forkant mht. volum, varighet og ramphastighet på opp-/ned-kjøring av last. Systemansvarlig vil
vurdere behov for tiltak og ev. iverksette nødvendige tiltak (omfordele produksjon, endre statikk,
annet) i separatområdet for å muliggjøre ønsket endring i last-uttak hos konsesjonær i den grad
dette er mulig. Konsesjonær kan ikke iverksette planlagte større endringer i sitt last-uttak i et
separatområde uten å ha mottatt tillatelse til dette i forkantfra systemansvarlig.
Ved innkobling av anleggsdelen som har medført separatområde må ansvarlig konsesjonær
varsle systemansvarlig om at separatområdet vil opphøre. Systemansvarlig informerer deretter
berørte konsesjonærer når separatområdet opphører, og opphever vedtak iht. fos § 12 tredje
ledd. (kapittel flyttet til fos § 12 annet ledd)

Fjerde ledd
Systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd kan omfatte ressurser for opp- eller nedregulering, og
bestemmelsen omfatter produksjon og forbruksenheter. Innenfor produksjon regulerer fos § 12 fjerde
ledd all tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon, hvilket inkluderer vindkraft, elvekraft og alle andre
produksjonstyper.
Eksakte kriterier som utløser bruk av bestemmelsen er ikke mulig å sette opp, da dette vil kunne variere
bl.a. ut fra tid på året, over-/underskudd, nettkonfigurasjon, anlegg utkoblet for planlagt driftsstans, samt
omfanget og geografisk utstrekning av hendelsen.
Bruken av bestemmelsen knyttes til begrepet 'vanskelig driftssituasjon'. Systemansvarlig legger i
hovedsak følgende innhold i forstårforskriftsbegrepet 'vanskelig driftssituasjon' i forskriften i hovedsak
som:
• Situasjon med utilstrekkelige reguleringsreserver for å ivareta nasjonale krav for å håndtere
dimensjonerende utfall og den kontinuerlige frekvensbalanseringen i Norden, slik beskrevet i
retningslinjen til fos § 9 annet ledd.
• Flaskehalser i intaktnett eller som følge av en hendelse i kraftsystemet hvor ytterligere
regulerytelse i spesifikke områder er nødvendig for å overholde driftsmessige
overføringsgrenser og ivareta akseptabel forsyningssikkerhet.
• Spesielle forhold i kraftsystemet som krever tilgjengelig regulerytelse i spesifikke områder eller
på bestemte stasjonsgrupper. Dette kan f.eks. være krav til kortslutningsytelse, behov for
spenningsstøtte fra produksjon osv.
Eksakte kriterier som utløser bruk av bestemmelsen er ikke mulig å sette opp, da dette vil kunne variere
bl.a. ut fra tid på året, over-/underskudd, nettkonfigurasjon, anlegg utkoblet for planlagt driftsstans, samt
omfanget og geografisk utstrekning av hendelsen. I kapittelet under 'Geografiske områder' er det
imidlertid gitt overordnede kriterier for når det er aktuelt å benytte bestemmelsen.
Ved systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd vil systemansvarlig kontakte aktuelle konsesjonærer
etter en rangert rekkefølge, basert på installert ytelse i det berørte nettområdet for produsenter og
potensiell reguleringsevne for forbruk, for å rekvirere ytterligere regulerytelse.
Avhengig av hvilket nettområde som har en vanskelig driftssituasjon, kan krav til minstekvantum eller
aktiveringstid fravikes. Dette vil avhenge av forventet reguleringsevne i nettområdet og den aktuelle
driftsituasjonen, og vil tydelig fremgå i vedtaket.
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Vedtak etter § 12 fjerde ledd vil normalt sendes som e-post, men kan, som andre systemkritiske vedtak,
fattes muntlig mot konsesjonær. Konsesjonærer som mottar vedtak etter § 12 fjerde ledd plikter innen
én time etter mottak å respondere skriftlig på vedtaket. Systemkritiske vedtak kan fattes når som helst
på døgnet. Dersom produksjonskonsesjonæren ikke er tilknyttet døgnbemannet driftssentral fritar dette
ikke konsesjonærens produksjon fra å være omfattet av tilgjengelig regulerbar ytelse iht. fos § 12 fjerde
ledd. Manglende etterlevelse vil medføre at systemansvarlig rapporterer hendelsen til
Reguleringsmyndigheten for energi for brudd på lydighetsplikten for systemkritiske vedtak.
Systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd inneholder medfører ikke en rekvisisjon av regulerbar ytelse
som bryter med manøvreringsreglementet. Regulerytelse som medfører store høye kostnader eller
skadeflom, men ikke bryter med manøvreringsreglementet anser systemansvarlig å være innenfor "all
tilgjengelig regulerytelse", og skal derfor meldes inn som bud i regulerkraftmarkedet ved vedtak etter §
12 fjerde ledd.
Geografiske områder
I situasjoner der mengden reserver totalt i det norske kraftsystemet er for lav til å overholde nasjonale
krav om tilstrekkelige effektreserver, se retningslinjer til § 9 annet ledd, vil systemansvarlig benytte den
rangerte lista for hele Norge. I slike situasjoner kan vedtak etter § 12 fjerde ledd være et nødvendig
tiltak, utover tidligere foretatt handel i RegulerKraftOpsjonsMarkedet (RKOM), da man nærmere
driftsdøgnet har mer oppdatert informasjon om forventet reservesituasjon.
Dersom det mangler reserver i et helt budområde brukes rangerte lister for de enkelte
budområdene.
Ved en vanskelig driftsituasjon i større områder med flere betydelige konsesjonærer brukes ferdige
rangerte lister for de nettområdene hvor dette jevnlig forekommer. Når det oppstår uforutsette, nye
problemområder i driften vil systemansvarlig bruke rangeringen i de overordnede budområde/Norgelistene på lavest mulig nivå. Systemansvarlig vil ikke kontakte de konsesjonærer som åpenbart ikke er
aktuelle, eksempelvis konsesjonærer som ikke har produksjon i området. Dersom situasjonen vedvarer,
f.eks. grunnet feil eller planlagte utkoblinger, vil det utarbeides egne lister for slike nettområder.
I situasjoner hvor et lokalt problem oppstår, der det kun er 1-2 konsesjonærer som lett kan la seg
rangere, vil systemansvarlig gjøre denne rangeringen i driftssituasjonen basert på kunnskap om det
aktuelle nettområdet.
Produksjon og/eller forbruk
Systemansvarlig kan i den aktuelle driftssituasjonen gjøre en vurdering om både produksjons- og
forbrukskonsesjonærer skal kontaktes. Dette innebærer at de rangerte listene for produksjon og forbruk
kan brukes hver for seg. Fra et driftsperspektiv er dette naturlig da forbruk i regulerkraftmarkedet ikke
har de samme egenskapene som produksjon mht. fleksibilitet (varighet og hviletid), og forbruk vil derfor
ikke være aktuelt for å løse alle utfordringer. Med forbrukskonsesjonær mener systemansvarlig for
denne bestemmelsen forbrukere med en forventet reguleringsevne basert på tidligere innmeldte bud i
RKOM.
Femte ledd
Med tilgjengelig regulerbar effekt menes ressurser for både opp- eller nedregulering.
Med driftsforstyrrelse i denne paragraf menes alle hendelser i kraftsystemet som medfører et
momentant behov for regulering av produksjon av hensyn til driftssikkerheten. Dette kan f.eks. være
(eksemplene er ikke uttømmende):
• Utfall og feil på komponenter i kraftsystemet (linje, generator, bryter, transformator osv.).
35

Åpen informasjon / Public information
19/01229-67 Høringsdokument desember 2020
•
•
•

Forsinket inn-/utkobling ved driftsstans.
Lokalt uforutsette forbruksendringer.
Kommunikasjonsproblemer med konsesjonærer.

Dersom driftsituasjonen tillater det vil relevante bud (både produksjon og forbruk) som allerede er
tilgjengelig i regulerkraftmarkedet bli aktivert før reguleringsreserver fra produksjonsapparatet anskaffet
ved vedtak etter fos § 12 femte ledd benyttes. Tvangsmessig utkobling av forbruk etter fos § 13 tredje
ledd vil bli beordret dersom ressurser anskaffet ved vedtak etter fos § 12 femte ledd ikke viser seg
tilstrekkelig til å håndtere situasjonen.
Dersom systemansvarlig krever å benytte tilgjengelig effekt som ikke er anmeldt i regulerkraftmarkedet,
vil aktøren normalt få muligheten til å prissette dette i etterkant. Prisen skal i slike tilfeller sendes inn
uoppfordret.
Ved hendelser før kl. 15 skal prisen foreligge i løpet av driftsdøgnet. Ved hendelser etter kl. 15 skal
prisen være innsendt før kl. 12 påfølgende driftsdøgn. Dersom prisen ikke blir sendt inn innen fristen,
vil avviket bli prissatt iht. prinsipp for prising av produksjons-ubalanser (to-pris modellen) under
gjeldende nordisk harmonisert balanseavregning - se esett.com.
Dersom mørklegging i regional- og transmisjonsnett medfører at produksjon faller ut eller ikke kan
produsere i henhold til produksjonsplan kan dette meldes Landssentralen for å registreres som en
regulering med pris og kvantum som beskrevet i forrige avsnitt.
Forhold til manøvreringsreglementet
Erverv og regulering av vassdragsressurser er strengt regulert, og ev. brudd på dette følges opp av
Norges vassdrags- og energidirektorat. Bruk av systemansvarsvirkemidler kan i sin ytterste konsekvens
komme i konflikt med manøvreringsreglementet. Det er gjort avklaringer i Olje- og energidepartementet
om at dersom det ikke finnes andre alternativer enn nettsammenbrudd med mørklegging, så kan
allikevel systemansvarlig kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar effekt i produksjonsapparatet selv
om dette kommer i strid med konsesjonærenes manøvreringsreglement. Dette vil være i medhold av
lydighetsplikten mot systemansvarlig slik denne beskrives i energiloven § 6-1 og fos § 26 første ledd.
Regulering som bryter med manøvreringsreglementet skal kun forekomme ved en særskilt beordring
fra systemansvarlig gjennom et systemkritisk vedtak etter § 12 femte ledd. Alvorligheten i både
situasjonen for kraftsystemet og konsekvensene hos konsesjonær mtp. manøvreringsreglementet må
komme klart frem i dialogen mellom systemansvarlig og konsesjonær, jf. fos §§ 23 første ledd
(Opplysningsplikt) og 24 annet ledd (Systemansvarliges generelle rapporteringsplikt).
Dersom konsesjonær opplyser om at et systemansvarspålegg vil medføre brudd på
manøvreringsreglementet, må systemansvarlig gjøre en revurdering av sitt pålegg. Denne vurderingen
skal inneholde skal minst inneholde følgende to punkter:
• Det kan ikke finnes reelle alternativer for å løse situasjonen enn å ta i bruk den aktuelle
regulerytelsen. Tvangsmessig utkobling av forbruk (se retningslinjen til § 13 tredje ledd) er f.eks.
et alternativ til oppregulering av produksjon som bryter manøvreringsreglementet.
• Alternativet til å benytte denne aktuelle regulerbare effekten vil være sammenbrudd i (deler av)
kraftsystemet, dvs. betydelige samfunnskonsekvenser.
Sjette ledd
Oversikt over produksjonsenheter som har teknisk evne til å utøve frekvensregulering i et område som
midlertidig er uten fysisk til tilgrensende overføringsnett (stabilt i øydrift (separatdrift/ isolert nettdrift), og
produksjonsanleggets evne til oppstart uten ekstern forsyning (evne til oppstart på spenningsløst nett
(fra mørk stasjon)) finnes tilgjengelig i systemansvarliges system Fosweb. Informasjonen samles inn for
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alle produksjonsanlegg, både nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg, iht.
energilovforskriften § 6-1 (fra 1.11.2019, tidligere fos § 14a), første og annet ledd. Kravet for rapportering
av opplysninger iht. fos § 12 sjette ledd gjelder kraftverk der samlet installert merkeeffekt for alle
produksjonsenheter i et kraftverk er større enn eller lik 1 MW.
Teknisk evne til å utøve frekvensregulering i et område som midlertidig er uten fysisk tilknytning til
tilgrensende overføringsnett er registrert på hver produksjonsenhet.
Produksjonsenheters evne til oppstart ekstern forsyning er registrert på kraftstasjon, da det er nok å vite
om kun en produksjonsenhet har mulighet til å starte opp uten ekstern forsyning. Dersom det er flere
produksjonsenheter i samme kraftverk vil alle kunne startes opp igjen, dersom ett aggregat en
produksjonsenhet kan startes opp uten ekstern forsyning. Rapporteringen av denne egenskapen gjelder
uavhengig om den er fjernstyrt fra driftssentral eller utføres manuelt på stasjonen.
Syvende ledd
Systemansvarlig har etablert en modul i Fosweb for innrapportering av faste gjenopprettingsplaner.
Konsesjonær melder inn faste gjenopprettingsplaner iht. format benyttet i Fosweb.
Eksisterende innrapporteringsløsning (epost) for midlertidige gjenopprettingsplaner benyttes av
konsesjonærer, inntil løsning i Fosweb er etablert.
Åttende ledd
Når systemansvarlig oppdager at en konsesjonær ikke har oppdatert gjenopprettingsplan som følge av
endringer eller jevnlig oppdatering, ref. retningslinjer til fos § 12 første ledd, vil konsesjonær forespørres
om oppdatert gjenopprettingsplan innen spesifisert frist. Ved manglende innmelding innen ny spesifisert
frist vil dette bli skriftlig rapportert til Reguleringsmyndigheten for energi.
Vedtak fattet i medhold av § 12 fjerde og femte ledd rapporteres skriftlig til Reguleringsmyndigheten for
energi gjennom systemansvarliges årsrapportering.

1.7

Retningslinjer for fos § 13
Forskriftens ordlyd

§ 13.Tvangsmessig utkobling av forbruk
Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for å håndtere
tvangsmessig utkobling av forbruk. Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for
rapporteringen etter denne paragrafen.
Systemansvarlig kan ved effektknapphet i kraftsystemet pålegge konsesjonær å foreta kortvarig
tvangsmessig utkobling av forbruk. Pålegget skal omfatte utkoblingens størrelse og forventet varighet,
og kan i tillegg angi hvilke kundegrupper som skal kobles ut. Innkobling av forbruk kan ikke skje uten
etter vedtak fra systemansvarlig. Systemansvarlig regnes som ansvarlig konsesjonær etter § 2A-3 i
forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.
Systemansvarlig kan under større driftsforstyrrelser pålegge konsesjonær å foreta kortvarig
tvangsmessig utkobling av forbruk. Pålegget skal omfatte utkoblingens størrelse og forventet varighet,
og kan i tillegg angi hvilke kundegrupper som skal kobles ut. Innkobling av forbruk kan ikke skje uten
etter vedtak fra systemansvarlig. Ansvarlig konsesjonær for driftsforstyrrelsen fastsettes i medhold av §
2A-3 i forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i henhold
til første ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi, vedtak fattet i
medhold av annet og tredje ledd samt dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første
ledd første punktum.
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Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 13
RME viste i sitt godkjenningsbrev til at Skagerak Nett har kommentert i sitt høringssvar at det er rom for
tolkning for hva som ligger i TUF-plan for utkobling av 100% av forbruket. Systemansvarlig presiserte
dette i sin kommentar til høringssvaret, men tar nå inn en beskrivelse i selve retningslinjene etter innspill
fra RME.
Videre har RME kommentert at de mener deler av teksten som systemansvarlig la til etter høringen er
uklar, og oppleves som en blanding av forklaringer og retningslinjer. Systemansvarlig har i denne
oppdateringen forsøkt å fjerne tekst som fremstår som forklaringer. Dette innebærer at avsnitt som
beskriver hovedinnmating er tatt ut av retningslinjene for fos § 13 første ledd. I retningslinjene for fos §
13 annet og tredje ledd er det tatt ut flere avsnitt. Disse avsnittene beskriver hva systemansvarlig
benytter hhv. annet og tredje ledd for, samt at TUF er et siste-skanse virkemiddel, som bare benyttes
når andre virkemidler er uttømt eller ikke egnet. Disse tekstene anses som beskrivelser, og tas inn som
del av bakgrunn.
I tredje ledd er det også teksten om systemvernutløsninger og overgang til TUF modifisert etter innspill
fra RME.
Ut over endringene basert på RMEs kommentarer i godkjenningsbrevet har systemansvarlig gjort noen
mindre justeringer i retningslinjene. Dette innbeærer i stor grad mindre endringer av ordlyd.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 13
Første ledd
Hvem skal utarbeide og innrapportere plan for tvangsmessig utkobling av forbruk
Anleggskonsesjonærer for anlegg i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnett samt alle
områdekonsesjonærer skal melde inn plan for tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF-plan) til
systemansvarlig. Følgende unntak gjelder:
- Kraftprodusenter (med anleggskonsesjon) som ikke har sluttbrukere tilknyttet sine nettanlegg.
Frister og kriterier for innrapportering av TUF-plan
Følgende frister gjelder for innrapportering av oppdaterte TUF-planer inn til systemansvarliges
webbaserte rapporteringsportal Fosweb:
•

•
•

Alle konsesjonærer skal melde inn oppdatert TUF-plan via Fosweb i henhold til gjeldende format
innen 01.01.2021. Noen aktører har fått utsatt oppstart for innmelding av planer i Fosweb. For
disse aktørene vil innmeldingsfrist også være 6 måneder fra løsningen i Fosweb er tilgengelig.
De aktørene dette gjelder vil få egen beskjed om dette.
Konsesjonær sin TUF plan skal oppdateres eller bekreftes minimum hvert tredje år.
Konsesjonær sin TUF plan må oppdateres og innrapporteres etter:
o Større endringer i nettbilde/driftsbilde som medfører at eksisterende TUF plan ikke
lenger er relevant. Eksempler på endringer (ikke uttømmende liste) kan være endret
forbruk, både med tanke på størrelse, maksimum utetid og type sluttkunde.
o Ved vesentlige endring i konsesjonær sine områdegrenser med hensyn til
eierskap/driftslederansvar, som medfører at eksisterende TUF plan ikke lenger er
relevant. Eksempler på dette kan være (ikke uttømmende liste) endret selskapsstruktur,
overtakelse og/eller oppkjøp av anlegg eller nedleggelse av virksomhet.
o Øvrige endringer som medfører at eksisterende TUF plan ikke lenger er relevant.
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Innhold og format for TUF-plan
Konsesjonærer skal benytte gjeldende format i Fosweb for innrapportering av TUF-plan.
Følgende informasjon skal fremgå av TUF-planen:
• Kontaktinformasjon.
Telefon og e-post til konsesjonær. Kontaktinformasjon bør være knyttet til organisasjonen, slik
at endring i ansattforhold ikke krever oppdatering av TUF plan.
•

Plan for TUF på grunn av effektknapphet, ref. fos § 13 annet ledd.
Planen skal vise fordeling av utkobling i henhold til prioritering for 100% av forbruket til egne
sluttbrukere. Planen bør beskrive trinnvis utkobling av forbruk, ved utkobling av avganger i
transformatorstasjoner (typisk effektbryter i ledningsfelt og transformatorfelt tilknyttet
samleskinner i stasjonen). Konsesjonærer som kun har forbruk tilknyttet distribusjonsnett (ikke
regionalnett) kan i tillegg beskrive trinnvis utkobling av forbruk, ved enkeltvis utkobling av
nettstasjoner dersom de mener at dette er hensiktsmessig. Lastuttak til tilknyttede
konsesjonærer skal ikke inngå i TUF-planen. TUF grunnet effektknapphet Denne
driftssituasjonen vil normalt være varslet noe tid i forkant, og man har derfor hatt mulighet til å
forberede utkoblingen, inklusive eventuelt delinger i nettet, i forkant av situasjonen. På grunn
av bedre tid til forberedelser, kan man i denne situasjonen foreta flere utkoblinger med til
sammen større volum med mindre samfunnsøkonomiske konsekvenser enn utkoblinger på
grunn av driftsforstyrrelser, ref. fos § 13 tredje ledd. For hvert utkoblingstrinn i TUF-planen skal
følgende fremgå:
o Størrelse på utkobling av forbruk i MW ved vinter- og sommerlast.
o Stasjon i transmisjonsnettet. Hvilke transformatorstasjoner i transmisjonsnettet vil bli
avlastet ved utkoblingen.
o Stasjon i regionalnettet. Hvilke transformatorstasjoner i regionalnettet vil bli avlastet ved
utkoblingen.
o Maksimal utetid for forbruk som inngår i utkoblingstrinnet.
o Estimert KILE-kostnad for utkobling av forbruk. I beregning av avbruddskostnader
legges til grunn satser og metodikk fastsatt av § 9-2 forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Beregningen foretas med
utgangspunkt i et ikke varslet avbrudd på 2 timer en mandag i januar fra kl. 06.00.
Konsesjonærer som har FASIT-programvare (typisk nettselskaper) kan benytte FASIT
til å utføre beregningen.

•

Plan for TUF på grunn av driftsforstyrrelse, ref. fos § 13 tredje ledd.
Ved utkobling på grunn av driftsforstyrrelser er det forventet at utkoblingen må skje i løpet av
kort tid. Man kan ikke forvente å få tid til omkoblinger og delinger i stort omfang. Dette kan
medføre større samfunnsøkonomiske tap og større omfang av utkobling enn ved
effektknapphet. TUF plan for utkobling på grunn av driftsforstyrrelser skal vise fordeling av
utkobling i henhold til prioritering for 100% av forbruket til egne sluttbrukere for hver
hovedinnmating. Dvs. at konsesjonær må etablere en TUF-plan for hver av sine
hovedinnmatinger.
o Med hovedinnmatinger menes de utvekslingspunkt/tilknytningspunkt som en
konsesjonær har mot tilgrensende nettkonsesjonærer i transmisjonsnett, regionalnett
og/eller distribusjonsnett (eksempelvis stasjon, ledning, feltavgang, etc.).
Lastuttak til tilknyttede konsesjonærer skal ikke inngå i TUF-planen for driftsforstyrrelse. For de
konsesjonærene som har sesongvariasjon i lasten, må TUF-planen gi utkobling ved høy last
(vinter) og lav last (sommer). Planen for TUF for driftsforstyrrelse skal inneholde de samme
elementene som beskrevet over for fos § 13 annet ledd (TUF-plan for effektknapphet).
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•

Dersom innrapportert TUF-plan (for effektknapphet og/eller driftsforstyrrelse) avhenger av
andre konsesjonærer, skal det spesifiseres hvilke konsesjonærer og bekreftes at nødvendige
forhold er avklart mellom konsesjonærene.

Systemansvarlig kan, dersom en innsendt plan ikke oppfyller krav til innhold, format eller frister, kreve
at konsesjonær reviderer TUF-planen. Dette kan eksempelvis være dersom TUF-planen ikke ansees
som reell, dersom innsendte TUF-planer fra ulike konsesjonærer er i konflikt med hverandre eller
dersom planen er i konflikt med andre bestemmelser i fos. Dersom konsesjonær ikke etterkommer krav
om revisjon av gjenopprettingsplanen vil systemansvarlig melde dette til Reguleringsmyndigheten for
energi, som brudd på forskriften.
Kriterier for prioritering av utkoblingstrinn i en TUF-plan
Systemansvarlig vil så langt det er mulig legge følgende kriterier til grunn for utkobling av forbruk i TUF
situasjoner. Konsesjonærer bør derfor legge de samme kriteriene til grunn ved etablering av sine TUFplaner. Listen beskriver prioritert rekkefølge for tvangsmessig utkobling av forbruk.
1. Fleksibelt forbruk, med redusert nettariff.
2. Forbruk hvor avbrudd kun medfører samfunnsøkonomiske konsekvenser. De
samfunnsøkonomiske tapene skal begrenses til et minimum.
3. Forbruk hos konsesjonær hvor avbrudd i strømforsyningen er tidskritisk. Det vil si at langvarig
utkobling kan forårsake havari av produksjonsutstyr som ikke muliggjør videre drift. Forbruk hos
konsesjonær som ikke er i kategorien tidskritisk vil falle inn under trinn 2 i utkoblingsrekkefølgen.
4. Forsyning til forbruk som ivaretar liv og helse.
Områdevise TUF-planer for systemansvarlig
De innmeldte TUF-planene fra konsesjonærene benyttes i de områdevise TUF-planene til
systemansvarlig. For hvert område setter systemansvarlig opp en oversikt over tilgjengelig effekt for
TUF og mulig maksimal varighet for utkobling. I denne områdevise TUF-planen vil utkoblingene være
sortert ut fra kriteriene beskrevet ovenfor. Hvert område bestemmes av naturlige delingspunkt i
transmisjonsnettet og i underliggende nett.
Annet ledd
Vedtak om TUF ved effektknapphet benyttes av systemansvarlig for å sikre balansen mellom produksjon
og forbruk i det nordiske kraftsystemet og for å overholde driftsmessige overføringsgrenser .
Vedtak om TUF er systemkritisk, og kan kun fattes av systemansvarlig. Systemkritiske vedtak kan fattes
både muntlig og skriftlig. Muntlige vedtak blir loggført i vaktjournalen til systemansvarlig.
Før systemansvarlig fatter vedtak om TUF er alle frivillige og markedsbaserte løsninger som kan
avhjelpe situasjonen uttømt, samt at øvrige systemansvarsvirkemidler er benyttet eller funnet ikke
relevante.
TUF ved effektknapphet i hele det nordiske kraftsystemet
Ved effektknapphet i hele det nordiske kraftsystemet regulerer den nordiske systemdriftsavtalen hvilket
delsystem (land) som må iverksette TUF i en situasjon med effektknapphet i det nordiske
synkronsystemet (betegnes som kritisk effektbrist).
Dersom det ikke er flaskehalser mellom budområdene, skal eventuell TUF gjennomføres i det delsystem
med størst negativ balanse. Et delsystems balanse gis av målt fysisk overføring på grenseforbindelsene
mellom delsystemene i synkronsystemet. Oppreguleringsreserver som ikke er aktivert og ikke ligger bak
lokale flaskehalser skal regnes med i balansen.
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Dersom det er flaskehalser mellom budområdene, skal en eventuell TUF gjennomføres i den delen av
synkronsystemet som avlaster flaskehalsen. Ved beregning av balansen skal man bare se på balansen
i de budområdene i hvert delsystem som avlaster flaskehalsen, og ikke hele delsystemets balanse. I
beregningen av balansen inngår også utveksling mellom andre budområder i synkronsystemet.
Oppreguleringsreserver som ikke er aktivert og ikke ligger bak flaskehalser skal regnes med i balansen.
Ved effektknapphet i hele det nordiske kraftsystemet fastslår systemansvarlig, i samråd med de andre
nordiske TSOene, hva som er Norges forpliktelse for TUF, og fordeler denne på norske konsesjonærer
iht. etablerte planer.
TUF ved lokal effektknapphet
Ved lokal effektknapphet i Norge fastslår systemansvarlig behovet for TUF, og fatter vedtak overfor
aktuelle konsesjonærer. Ved lokal effektknapphet i Norge vil systemansvarlig først benytte alle frivillige
og markedsbaserte virkemidler, samt alle relevante systemkritiske vedtak i fos som kan avhjelpe
situasjonen og opprettholde lokal forsyningssikkerhet og unngå overlast på anleggsdeler.
Gjennomføring av TUF
Systemansvarliges bruk av TUF vil være basert på innsendt plan fra konsesjonær i henhold til § 13
første ledd. Ved behov for TUF over lengre tid vil systemansvarlig søke å fordele forbruksreduksjonen
på flere konsesjonærer. Systemansvarlig vil hensynta spesifisert maksimal utetid i de enkelte TUFplanene. I de fleste situasjoner hvor TUF kan omfatte flere konsesjonærer vil systemansvarlig være i
dialog med konsesjonær for regionalnett. Dette for å nyttiggjøre bedre kunnskap om lokale forhold, slik
at bruk av TUF gjøres på en måte hvor man lengst mulig opprettholder forsyning til samfunnskritiske
instanser og har minst mulig samfunnsøkonomiske konsekvenser (ref. fos § 23).
Ved TUF vil berørte konsesjonærer motta et systemkritisk vedtak fra systemansvarlig. Vedtaket skal
inneholde størrelse på utkoblingen, starttidspunkt for utkoblingen og estimert varighet og eventuelt
hvilke kundegrupper som blir berørt. Innkobling av forbruk skal kun skje etter avtale med
systemansvarlig, ved at systemansvarlig opphever det aktuelle systemkritiske vedtaket. Ved langvarig
behov for TUF vil rullerende utkobling bli vurdert, dette for å fordele byrden av utkoblingen blant flere
konsesjonærer.
I forkant av TUF-effektuering, som berører flere konsesjonærer, vil systemansvarlig ofte ha behov for å
rådføre seg med konsesjonær i underliggende nett, og særlig konsesjonærer i regionalnett, angående
hvilke konsesjonærer som bør kobles ut og hvordan TUF-volum mellom disse bør fordeles. Dette for å
nyttiggjøre viktig kunnskap om lokale forhold slik at bruk av TUF effektueres på en måte som i størst
mulig grad sikrer forsyning til samfunnskritiske instanser og begrenser de samfunnsøkonomiske tapene
til et minimum.
Tredje ledd
Vedtak om TUF benyttes av systemansvarlig for å redusere konsekvensene av en driftsforstyrrelse .
Vedtak om TUF er systemkritisk, og kan kun fattes av systemansvarlig. Systemkritiske vedtak kan fattes
både muntlig og skriftlig. Muntlige vedtak blir loggført i vaktjournalen til systemansvarlig.
Før systemansvarlig fatter vedtak om TUF er alle frivillige og markedsbaserte løsninger som kan
avhjelpe situasjonen uttømt, samt at øvrige systemansvarsvirkemidler er benyttet eller funnet ikke
relevante.
Behov for pålegg om TUF ved større driftsforstyrrelser
Tvangsmessig utkobling av forbruk etter fos § 13 tredje ledd vil bli beordret dersom ressurser anskaffet
ved vedtak etter fos § 12 femte ledd ikke viser seg tilstrekkelig til å håndtere situasjonen. Dersom
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driftsituasjonen tillater det vil relevante bud (både produksjon og forbruk) som allerede er tilgjengelig i
regulerkraftmarkedet bli aktivert før reguleringsreserver fra produksjonsapparatet anskaffet ved vedtak
etter fos § 12 femte ledd benyttes.
Ved større driftsforstyrrelser kan behovet for pålegg om TUF bli identifisert av systemansvarlig eller den
enkelte konsesjonær. I enkelte tilfeller kan konsesjonærer se behov for TUF tidligere enn hva
systemansvarlig gjør. Ved slike tilfeller skal konsesjonær, ref. fos § 23, kontakte systemansvarlig ved
aktuell Regionsentral (Regionsentral i Oslo eller Alta). Konsesjonær skal ved henvendelse til
systemansvarlig beskrive situasjonen som kan kreve TUF, samt effekten av foreslåtte TUF-tiltak.
Vedtak om TUF som omfatter flere konsesjonærer
I forkant av vedtak om TUF som vil berøre flere konsesjonærer, vil systemansvarlig ofte ha behov for å
rådføre seg med konsesjonær i underliggende nett, og særlig konsesjonærer i regionalnett, for å avklare
hvilke tiltak som bør iverksettes og hvordan TUF-volum bør fordeles mellom konsesjonærene. Dette for
å nyttiggjøre viktig kunnskap om lokale forhold slik at systemansvarlig pålegger TUF som i størst mulig
grad sikrer forsyning til samfunnskritiske instanser og begrenser de samfunnsøkonomiske tapene til et
minimum. I tillegg vil systemansvarlig benytte sine områdevise TUF-planer som beslutningsverktøy (se
retningslinjer for fos § 13, første ledd). Ved behov for TUF over lengre tid vil systemansvarlig søke å
fordele forbruksreduksjonen på flere konsesjonærer. Når det vil være aktuelt med fordeling av
forbruksreduksjon blant flere konsesjonærer vil fordelingen avhenge blant annet av spesifisert maksimal
utetid for utkoblet forbruk i de enkelte TUF-planene.
Systemvernutløsning og overgang til TUF
I de tilfeller der utløsning av systemvernet Store driftsforstyrrelser vil kunne medfører utkobling av
forbruk gjennom utløsning av systemvern vil det i enkelte langvarige/store driftsforstyrrelser oppstå et
behov for å fatte vedtak om TUF. Dette er situasjoner der det etter en driftsforstyrrelse ikke er kapasitet
til å gjeninnkoble alt forbruk, som ble utkoblet av systemvernet, innenfor det aktuelle området.
Driftssituasjonen som oppstår etter utløsning av systemvern ved en driftsforstyrrelse kan derfor initiere
behov for pålegg om TUF. Innen 1 time etter systemvernutløsningen skal systemansvarlig melde fra til
konsesjonær om forbruk som ble koblet ut av systemvern kan kobles inn igjen eller ikke. Dersom
driftssituasjonen ikke muliggjør innkobling av hele eller deler av det utkoblede forbruket, vil
systemansvarlig fatte TUF-vedtak for det forbruket som ikke kan kobles inn. Alle relevante
systemansvarsvirkemidler skal være uttømt før det fattes et slikt TUF-vedtak. Systemansvarlig vil
samtidig gjøre en vurdering om det er forbruket som allerede er utkoblet grunnet utløsning av
systemvern som skal inngå i TUF-vedtaket eller om det er annet forbruk innenfor det aktuelle området
som skal erstatte forbruket som er koblet ut av systemvernet.
Systemkritiske vedtak om TUF ved større driftsforstyrrelser
Systemansvarlig skal fatte vedtak om TUF hver gang TUF iverksettes. Alle berørte konsesjonærer (dvs.
konsesjonærer som har forbruk som skal utkobles) skal motta egne TUF-vedtak.
Det er systemansvarlig som prioriterer mellom konsesjonærene i TUF-situasjoner.
Når TUF-situasjonen er tidskritisk, vil systemansvarlig benytte telefon for å formidle det systemkritiske
vedtaket overfor konsesjonær. Alle TUF-vedtak formidlet over telefon skal så raskt som mulig bekreftes
skriftlig pr. e-post av systemansvarlig i etterkant.
Ved vedtak formidlet over telefon må det klart framgå at systemansvarlig fatter et TUF-vedtak – spesielt
ved overgang fra systemvernutkobling av forbruk til TUF.
TUF-vedtak skal omfatte utkoblingens størrelse og forventet varighet, og kan i tillegg angi hvilke
kundegrupper som skal kobles ut.
Tillatelse til innkobling av forbruk kan kun skje etter et systemkritisk vedtak fra systemansvarlig. En slik
tillatelse kan gis muntlig over telefon, men skal loggføres av systemansvarlig.
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Fjerde ledd
Systemansvarlig mottar planer fra hver enkelt konsesjonær via Fosweb. Planen blir deretter behandlet
hos aktuell enhet hos systemansvarlig.
Femte ledd
Systemansvarlig rapporterer skriftlig til Reguleringsmyndigheten for energi snarlig etter at et
systemkritisk vedtak for TUF er fattet. I tillegg rapporteres det til Reguleringsmyndigheten for energi
etter at TUF-situasjonen er over, det vil si at forbruket er innkoblet igjen. Om utkoblingen har kort
varighet, vil systemansvarlig oppsummere hele forløpet i en rapportering. Rapporteringen vil inneholde
informasjon angående berørte konsesjonærer, årsak til TUF, størrelse og varighet på utkoblingen.
Systemansvarlig har også rutiner om å informere Reguleringsmyndigheten for energi muntlig i
driftsituasjoner der TUF er aktuelt ifm. effektknapphet eller er benyttet under en driftsforstyrrelse.
I tillegg rapporterer systemansvarlig årlig til Reguleringsmyndigheten for energi om systemkritiske
vedtak fattet, inklusive vedtak i henhold til § 13 annet ledd og tredje ledd.
Når systemansvarlig oppdager at en konsesjonær ikke har oppdatert TUF-plan som følge av endringer
eller jevnlig oppdatering, ref. retningslinjer til fos § 13 første ledd, vil konsesjonær forespørres om
oppdatert TUF-plan innen spesifisert frist. Ved manglende innmelding innen ny spesifisert frist vil dette
bli skriftlig rapportert til Reguleringsmyndigheten for energi.

1.8

Retningslinjer for fos § 14
Forskriftens ordlyd

§ 14.Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet
Konsesjonær skal rapportere til systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne
anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette.
Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg
før disse kan idriftsettes.
Områdekonsesjonær skal rapportere til systemansvarlig om planer for nye eller endringer i
eksisterende produksjonsanlegg i eget distribusjonsnett når disse planene kan ha vesentlig betydning
for driften og utnyttelsen av regional- eller transmisjonsnettet. Systemansvarlig kan fatte vedtak
vedrørende anleggenes funksjonalitet.
Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i henhold
til første og annet ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi, dersom
konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første ledd første punktum eller annet ledd første
punktum.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 14
RME viste i sitt godkjenningsbrev til to konkrete endringer i retningslinjene til fos § 14. Den ene gjaldt å
ta inn en beskrivelse av praksis knyttet til å kunne fatte samlevedtak for flere anlegg ved
temperaturoppgradering. Den andre endringen gjaldt å ta inn praksis knyttet til endringer i anlegg ved
feilsituasjoner og havarier. Begge de to temaene kom som innspill da retningslinjene var på høring, og
systemansvarlig omtalte dette i sitt svar til høringsinnspill, men det ble ikke tatt inn i selve retningslinjene.
Basert på kommentarene fra RME tar systemansvarlig nå disse to temaene inn i retningslinjene under
første ledd.
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Ut over kommentarer fra RME foreslår systemansvarlig noen ytterligere endringer, på eget initiativ.
Endringene gjelder retningslinjene for fos § 14 og vedleggene som tilhører retningslinjene. Endringene
omfatter begrepet idriftsettelse, oppdateringer av figur som beskriver prosessen for fos § 14 annet ledd,
oppdateringer som følge av utvidelse av løsning i Fosweb og oppdateringer av Nasjonal Veileder for
funksjonskrav i kraftsystemet (NVF). Endringer er omtalt og begrunnet nedenfor.
Første ledd:
Det er skilt mellom behovsprøvde og behovsvurderte krav. Tidligere ble bare begrepet 'behovsprøvd'
benyttet. Bakgrunnen for dette er omtalt lengre nede, under endringer i NVF.
Annet ledd:
Systemansvarlig har oppdatert figuren som illustrer prosess for saker iht. fos § 14 annet ledd.
Endringene omfatter at 'vesentlig betydning for systemer' er byttet ut med 'vesentlig betydning for driften
og utnyttelsen av regional- eller transmisjonsnettet' for å bedre samsvare med ordlyden i forskriften. I
tillegg er det tydeliggjort at systemansvarlig vil gi tilbakemelding til områdekonsesjonær og konsesjonær
også dersom det vurderes at det ikke skal fattes vedtak for saken.
Tredje og fjerde ledd:
I retningslinjens tredje ledd har systemansvarlig lagt inn en utvidet beskrivelse av hva som menes med
begrepet idriftsettelse, her er det lagt til "Med idriftsettelse menes dato for første påsatte spenning".
Ordlyden er samordnet med retningslinjene for energilovforskriften § 6-1.
Videre er det gjort endringer for å tilrettelegge for etablering av løsning i Fosweb. Dette er omtalt under
eget delkapittel nedenfor.
Femte ledd:
Systemansvarlig har gjort noen mindre språklige endringer.
Oppdateringer som følge av etablering av løsning i Fosweb
Systemansvarlig gjør endringer i retningslinjene for fos § 14 for å tilpasse disse til overgang til Foswebløsning. Endringene vil berøre retningslinjenes tredje og fjerde ledd. I tillegg endres søknadsmalene.
I forbindelse med etablering av løsning i Fosweb går systemansvarlig over fra eksisterende
søknadsmaler til parameterlister som synliggjør de parameterne som må fylles ut i løsningen i Fosweb
når en søknad sendes inn der. Endringen vil gjelde alle de fire søknadsmalene.
I overgangen fra papirbasert mal til webløsning har systemansvarlig gjort noen endringer i omfang. Dette
vil innebære at det er lagt til noen parametere, men også at utfylling av søknader vil forenkles ved at
konsesjonær bare vil få opp 'tabeller' som er relevante for det aktuelle tiltaket. De nye parameterne som
er lagt til er markert med grønn tekst i vedlagt parameterliste, og det er lagt ved en begrunnelse for
hvorfor nye parametere er tatt inn. Det er også tatt ut noen parametere og gjort noen forenklinger. Blant
annet vil det legges til rette for kobling mot konsesjonærregister for angivelse av berørte konsesjonærer,
og det vil legges til rette for kobling mot konsesjonsregister, slik at konsesjon ikke må legges ved som
separat vedlegg.
Oppdateringer av Nasjonal Veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (NVF)
Veilederen NVF 2021 blir en oppdatering av NVF 2020 som erstattet FIKS 2012.
Følgende oppdatering i NVF 2021 blir gjort med hensyn til forbehold om endring i godkjenningsbrev fra
RME av 26.06.2020: Bakgrunnsdokument og henvisning til dette i NVF utgår fordi materialet vurderes
til å ikke skulle være en del av praktiseringen. Tekst om praktisering av funksjonskravet om
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overføringskapasitet, kapittel 5.2.1.3, er supplert til også å omhandle de tilfeller fremtidig flyt vil bli lagt
til grunn i praktiseringen. Og tekst om forhold til annet norsk regelverk, kapittel 1.5.3 er oppdatert for å
klargjøre at fos § 14 vedtak ikke kan stille krav som er i motstrid til løsning som inngår i konsesjonen.
I NVF 2021 blir det også rettet trykkfeil. Og det blir gjort noen justeringer av ordlyd. Beskrivelse av fos §
14 søknadsprosess i NVF tilpasses fremtidig utvikling som web løsning (Fosweb) uten bruk av
søknadsmal. Formuleringen behovsprøvde krav søkes nå brukt for de tilfeller der konsesjonær kan ta
initiativ for å prøve kravet, for å mildne det, tilpasset det aktuelle anlegg og lokasjon. Mens begrepet
behovsvurdering blir brukt i de tilfeller det kan være aktuelt at systemansvarlig i vedtak stiller skjerpet
krav, tilpasset lokasjon og aktuelt anlegg, Behovsvurderinger er oftest aktuelt for produksjonsanlegg. I
denne delen er også henvisning til type betegnelse A, B, C og D brukt mer gjennomgående framfor å
vise til effektområder og spenning i hvert enkelt avsnitt.
Enkelte justeringer blir også gjort for å tilpasse paragraf 18. Dette med hensyn til informasjonsutveksling,
der NVF nå legger opp til å sette krav til funksjonalitet i forhold til kvalitet og format for
informasjonsutvekslingen. Mens det blir i fos § 18 vedtak at det fastsettes hvilke målinger og meldinger
som skal overføres, bruk av funksjonaliteten.
Det introduseres et nytt krav om PMUer knyttet til datastrøm og synkronisering. NVF 2021 introduserer
for øvrig ingen nye krav, eller vesentlige endringer av de tekniske funksjonskravene i forhold til NVF
2020.
Oppdatereringer av Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14
Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14 oppdateres da systemansvarliges gjeldende
praksis knyttet til behandling av produksjonsanlegg ikke gjenspeiles i dagens dokument. Slik veilederen
er utformet risiker også systemansvarlig å ikke informeres om tiltak i region- eller transmisjonsnettet der
fos § 14 første ledd uttrykker klart at "systemansvarlig skal fatte vedtak."
Systemansvarlig vurderer at nye produksjonsanlegg og/eller effektoppgraderinger utløser behov for
søknad og vedtak iht. fos § 14, uavhengig av installert effekt når disse er tilknyttet region- eller
transmisjonsnettet.
Det rettes samtidig mindre skrivefeil og henvisninger til andre dokumenter. Endringene er markert i
dokumentet vedlagt retningslinjene.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 14
Første ledd
Systemansvarlig skal gjennom vedtak sikre at anlegg i og tilknyttet regional- og transmisjonsnettet har
nødvendig funksjonalitet for å ivareta en effektiv utnyttelse og tilfredsstillende leveringskvalitet i
kraftsystemet. Dette gjelder både for nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.
Anlegg som omfattes:
Bestemmelsen omfatter alle anlegg i eller tilknyttet nett med spenning høyere enn 24 kV. Relatert til
normerte spenninger, vil det i praksis typisk inkludere anlegg med driftsspenning ≥ 33 kV. Kravet til
rapportering gjelder uavhengig av hvilken type konsesjon som gjelder. Dette vil si at også anlegg med
spenning høyere enn 24 kV innenfor utvidet områdekonsesjon er omfattet av rapporteringsplikten.
Bestemmelsen omfatter også:
• Produksjonsanlegg som gjennom produksjonsradialer (uavhengig av spenningsnivå) direkte er
knyttet opp mot anlegg i regional- eller transmisjonsnettet. Øvrige produksjonsanlegg som er
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•

tilknyttet distribusjonsnett omfattes av fos § 14 annet ledd. Se Error! Reference source not
found.
Kompenseringsanlegg uavhengig av spenningsnivå, men tilkoblet stasjoner i regional- eller
transmisjonsnettet, der kompenseringsanlegget kan ha som funksjon eller mulighet til å
kompensere i regional- eller transmisjonsnettet.

Figur 1: Produksjonsanlegg som via produksjonsradialer er direkte tilknyttet anlegg i regional- eller
transmisjonsnettet omfattes av fos § 14, 1. ledd

Fos § 14 første ledd angir at konsesjonærs rapporteringsplikt gjelder når andre konsesjonærer blir berørt
av tiltaket. Med berørte konsesjonærer menes andre konsesjonærer som blir påvirket av de endringene
som tiltaket medfører. Dette vil ofte være, men behøver ikke være begrenset til, tilstøtende
konsesjonærer i samme eller omkringliggende nett. Konsesjonærer som påvirkes midlertidig, mens
tiltaket gjennomføres, er også å anse som berørte konsesjonærer. Systemansvarlig er alltid berørt
konsesjonær ved tiltak i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnettet.
Eksempler på endringer som kan berøre andre konsesjonærer kan være økt ladeytelse i isolert eller
spolejordet nett, endringer i overføringsgrenser, endret lastflyt, tiltak som påvirker leveringskvaliteten
eller forsyningssikkerhet i andre konsesjonærers nett, endring i frekvensreguleringsegenskaper eller
spenningsreguleringsegenskaper, endring i aktiv effekt, endring i reaktive reserver eller endringer som
medfører behov for at andre konsesjonærer endrer sine vernsystemer, driftsplaner eller koblingsbilder.
Ved temperaturoppgraderinger
Konsesjonær som skal gjennomføre temperaturoppgraderinger for flere ledninger i sitt nett kan sende
dette inn samlet til systemansvarlig. Systemansvarlig kan fatte samlevedtak for flere anlegg ved
temperaturoppgraderinger.
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Ved havarier eller feilsituasjoner
Konsesjonærer som må gjøre endringer i tekniske anlegg som følge av havarier eller feilsituasjoner som
ikke kan håndteres gjennom normal fos § 14-prosess uten at dette truer forsyningssikkerheten, må
informere systemansvarlig om dette. Informasjonen skal inneholde en kort beskrivelse av hva saken
gjelder. Konsesjonær kan gjennomføre den kritiske feilrettingen uten vedtak fra systemansvarlig. Slike
saker vil ikke anes som brudd på fos § 14, og vil dermed ikke rapporteres til Reguleringsmyndigheten
for energi.
Så snart som mulig skal konsesjonær sende inn en normal fos § 14-søknad til systemansvarlig.
Systemansvarlig vil fatte vedtak for tiltaket med mulig vilkår for å bringe funksjonaliteten i tråd med krav
i NVF.
Vurdering av funksjonskrav:
Systemansvarliges 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' lister opp de tiltak
systemansvarlig anser har betydning for funksjonaliteten i kraftsystemet, og som systemansvarlig derfor
skal informeres om og fatte vedtak for. Dersom et tiltak ikke er nevnt eller fremstår som uklart i
veilederen, men kan påvirke elteknisk løsning må konsesjonær kontakte systemansvarlig for å avklare
om tiltaket er søknadspliktig.
Systemansvarlig legger kravene i Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) til grunn
for vurderingene i vedtakene som fattes. NVF beskriver funksjonskravene for nettanlegg,
forbruksanlegg, HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. I tillegg gir NVF også veiledning om krav til vern
iht. fos § 20, samt krav til feilskrivere og pendlingsregistratorer iht. fos § 18.
Veilederen skiller mellom faste krav og behovsprøvede eller behovsvurderte krav. Behovsprøvde og
behovsvurderte krav er funksjonskrav som avklares med systemansvarlig, og kan tilpasses for det
aktuelle anlegget ved hvert enkelt tilfelle. Årsaken til at noen krav kan behovsprøves eller
behovsvurderes er fordi systemansvarlig anser at det, for disse kravene, vil være samfunnsmessig
rasjonelt å vurdere kravene fra situasjon til situasjon, og slik tilpasse kravene. For behovsprøvde krav
vil det være konsesjonær som tar initiativ for å få tilpasset og mildnet kravet, der dette begrunnes. Mens
det for behovsvurderte krav vil være systemansvarlig som kan ta initiativ for å tilpasse kravene og må
begrunne kravet. I begge tilfeller fastsettes funksjonaliteten i vedtaket.
Funksjonskravene som skal følges vil fastsettes i vedtaket, og vedtaket vil inneholde systemansvarliges
vurderinger av anleggets funksjonalitet. Vedtaket kan også inneholde vilkår for å kunne bekrefte
anleggets funksjonalitet. Dette kan være vilkår som skal innfris både før og etter idriftsettelse av
anlegget.
Systemansvarlig anser at det er viktig å begynne vurdering av saker tidlig i tilfeller hvor det er behov for
avklaring av funksjonskrav, behovsprøving av funksjonskrav eller der det ønskes andre løsninger enn
beskrevet i NVF. Dette gjelder også saker hvor løsningen skal konsesjonsbehandles.
Annet ledd
Produksjonsanlegg i distribusjonsnettet kan ha betydning for driften og utnyttelsen av regional- ellerog
transmisjonsnettet. Systemansvarlig kan gjennom vedtak sikre at produksjonsanlegg tilknyttet
distribusjonsnett har nødvendig funksjonalitet for å ivareta en effektiv utnyttelse og tilfredsstillende
leveringskvalitet i kraftsystemet.
Systemansvarlig er avhengig av at områdekonsesjonærene, i forbindelse med planer for nye eller
endringer i eksisterende produksjonsanlegg i eget distribusjonsnett, informerer systemansvarlig når
disse planene kan ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- eller transmisjonsnettet.
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Systemansvarliges 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' angir hvilke typer
anlegg/endringer som anses å ha vesentlig betydning, og som systemansvarlig skal informeres om.
Områdekonsesjonær kan også melde fra om andre tiltak enn de som er nevnt i veilederen, dersom det
vurderes at anlegget kan ha betydning for driften av regional- og/eller transmisjonsnettet. Veilederen er
et vedlegg til retningslinjene.
Systemansvarlig tar stilling til informasjonen som blir gitt, og vurderer om det er behov for tiltak som går
ut over det områdekonsesjonær stiller gjennom tilknytningskontrakten. Systemansvarlig legger kravene
i Nasjonal Veileder for Funksjonskrav (NVF) til grunn ved fastsettelse av krav i vedtak i henhold til fos §
14 annet ledd.
For de anlegg som vurderes å ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- og/eller
transmisjonsnettet vil systemansvarlig fatte vedtak om funksjonalitet iht. fos § 14 annet ledd.
Prosessbeskrivelse
Figur 3 illustrerer prosessen for håndtering av saker som faller inn under fos § 14 annet ledd.
•

•
•

•

Områdekonsesjonær gjør en vurdering om tiltaket er av vesentlig betydning for driften og
utnyttelsen av regional- og eller transmisjonsnettet. I tvilstilfelle avklares dette i dialog mellom
overliggende nettselskap og systemansvarlig. Dersom tiltaket er av vesentlig betydning, sender
områdekonsesjonær informasjon om tiltaket, inkludert en konklusjon av deres vurdering av
behovene for funksjonsegenskaper ved anlegget/anleggene, til systemansvarlig.
Systemansvarlig tar stilling til informasjonen og vurderer behov for vedtak. Om det ikke er behov
for å fatte vedtak om funksjonalitet gis en tilbakemelding til områdekonsesjonær med kopi til
tiltakshaver.
Dersom systemansvarlig mener det er behov for vedtak, informerer systemansvarlig
tiltakshaver og områdekonsesjonær om at tiltaket er søknadspliktig og etterspør
systemansvarlig en søknad. fra tiltakshaver, som da Tiltakshaver må da fylle ut og sende inn
søknaden.
Systemansvarlig sender vedtak til tiltakshaver med kopi til områdekonsesjonær og eventuelt
andre berørte konsesjonærer.
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Figur 2: Flytskjema som beskriver prosess for fos § 14 annet ledd

Tredje ledd
Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapportering iht. fos § 14 første og annet ledd.
Innhold, format og frister for innrapportering iht. fos § 14 første ledd:
Innhold:
Informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i eller tilknyttet regional- eller
transmisjonsnett skal oversendes systemansvarlig iht. parameterlister i egne maler som finnes vedlagt
retningslinjene.
Malene er differensiert basert på type tiltak; nettanlegg, forbruksanlegg og HVDC-anlegg og
produksjonsanlegg. I malene parameterlistene angis hvilken informasjon systemansvarlig har behov for
fra konsesjonær og hvilke krav eller hvilken dokumentasjon som skal bekreftes.
I de tilfeller hvor konsesjonær ønsker avklaringer om behovsprøvde krav angir NVF tydelig hvilken type
dokumentasjon eller analyser som legges til grunn. I tvilstilfelle avklares dette i forkant med
systemansvarlig.
-

I søknaden vil systemansvarlig påse at konsesjonær bekrefter om funksjonskravene i NVF er fulgt,
samt angi eventuelt behov for avklaring om behovsprøvde funksjonskrav: Bekreftelse på at
funksjonskrav i veilederen følges skal angis i søknaden (ja/nei i søknadsmalen). Dersom krav ikke
følges skal det aktuelle kravet angis og årsaken til at kravet ikke oppfylles begrunnes.
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-

Eventuelle behov for avklaringer om behovsprøvde funksjonskrav skal angis i søknaden (ja/nei i
søknadsmalen), og det gis en kort beskrivelse og begrunnelse.

I tilfeller hvor en konsesjonær søker på vegne av en annen konsesjonær, for eksempel i tilfeller hvor en
konsesjonær har ansvar for å bygge å sette i drift anleggsdeler som skal overtas av en annen
konsesjonær, kan det sendes inn en felles søknad for tiltaket. I slike tilfeller skal det klart fremgå hvorfor
det sendes inn en felles søknad, hva som er avtalt mellom partene og hvilke anleggsdeler som skal eies
og driftes av hvilken konsesjonær. Systemansvarlig vil i slike tilfeller sende vedtak til begge
konsesjonærene, og det vil i vedtakene klart fremgå hvilke anleggsdeler som eies av hvilken
konsesjonær.
Format:
Søknader og informasjon iht. fos § 14 første ledd sendes til systemansvarlig ved bruk av Fosweb. I en
overgangsperiode vil systemansvarlig fortsatt ta imot søknader som sendes som brev eller per epost til
firmapost@statnett.no. Ved bruk av epost skal avsender vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes
i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften. Ved spørsmål om innsendingsmetode eller behov for
bistand i Fosweb bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.
Frister:
Systemansvarlig skal behandle søknaden og innsendt informasjon i god tid før idriftsettelse, slik at
konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av
prosjektene. Dette for at funksjonskrav, som fastsettes i vedtak, kan bli ivaretatt og etterleves
samfunnsmessig rasjonelt, og for å unngå fordyrende kostnader med å overholde kravene som er stilt.
Med idriftsettelse menes dato for første påsatte spenning. Tvil og usikkerhet om funksjonskrav skal
avklares med systemansvarlig gjennom søknadsprosessen, herunder også eventuelt behov for
avklaring av behovsprøvede krav.
I praksis betyr dette at søknad må sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er bestilt
(eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende inn
søknad skal også tilpasses en behandlingstid fra 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og dokumentasjon
er mottatt.
Innhold, format og frister for innrapportering iht. fos § 14 annet ledd:
Områdekonsesjonær:
Innhold:
Områdekonsesjonær, som informerer systemansvarlig om tiltak de anser som vesentlig, skal sende inn
sin vurdering av tiltakets betydning for overliggende nett og behov for funksjonsegenskaper. Dersom
vesentlige funksjonsegenskaper er ivaretatt gjennom egen avtale (f.eks. tilknytningsavtale) skal denne
oversendes systemansvarlig.
Format:
Informasjon iht. fos § 14 annet ledd sendes til systemansvarlig ved bruk av Fosweb. som brev eller per
epost til firmapost@statnett.no. Ved bruk av epost skal avsender vurdere om innholdet i søknaden må
beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften. Ved spørsmål om innsendingsmetode behov
for bistand i Fosweb bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.
Frister:
Områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om tiltak så snart de har tilstrekkelig informasjon
til å vurdere om det er av vesentlig betydning for regional- og transmisjonsnettet.
Tiltakshaver:
Innhold:
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Informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet distribusjonsnettet skal, når
systemansvarlig etterspør søknad, oversendes systemansvarlig i egen mal for produksjonsanlegg iht.
parameterliste som finnes vedlagt retningslinjene. I malenparameterlisten angis hvilken informasjon
konsesjonær skal sende inn og hvilke krav eller hvilken dokumentasjon som skal bekreftes.
I de tilfeller hvor konsesjonær ønsker avklaringer om behovsprøvde krav angir NVF tydelig hvilken type
dokumentasjon eller analyser som kreves. I tvilstilfelle avklares dette i forkant med systemansvarlig.
I søknaden vil systemansvarlig påse at konsesjonær bekrefter om funksjonskravene er fulgt samt angi
eventuelt behov for avklaring om behovsprøvde funksjonskrav:
• Bekreftelse på at funksjonskrav i veilederen følges skal angis i søknad (ja/nei i søknadsmalen).
Dersom krav ikke følges skal det aktuelle kravet angis og årsaken til at kravet ikke oppfylles
begrunnes.
• Eventuelle behov for avklaringer om behovsprøvde funksjonskrav skal angis i søknaden (ja/nei
i søknadsmalen), og gis en kort beskrivelse og begrunnelse.
Format:
Søknader og informasjon iht. fos § 14 første ledd sendes til systemansvarlig ved bruk av Fosweb. I en
overgangsperiode vil systemansvarlig fortsatt ta imot søknader som sendes som brev eller per epost til
firmapost@statnett.no. Ved bruk av epost skal avsender vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes
i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften. Ved spørsmål om inn innsendingsmetode eller behov for
bistand i Fosweb bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.
Frister:
Søknaden og informasjonen, som systemansvarlig etterspør hos konsesjonær, skal sendes kort tid etter
forespørsel og i god tid før idriftsettelse, slik at konsesjonær kan ta inn de funksjonskrav som stilles i en
tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette er for å unngå fordyrende kostnader med å overholde
kravene som er stilt på et senere tidspunkt. Med idriftsettelse menes dato for første påsatte spenning.
Tvil og usikkerhet om funksjonskrav skal avklares med systemansvarlig før og gjennom selve
søknadsprosessen, herunder også eventuelt behov for avklaring av behovsprøvede krav.
I praksis betyr dette at søknad skal sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er bestilt
(eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende inn
søknad skal også tilpasses en behandlingstid fra 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og dokumentasjon
er mottatt.
Fjerde ledd
Systemansvarlig har etablert en løsning i Fosweb for innrapportering av søknader iht. fos § 14 første og
annet ledd.
Systemansvarlig har etablert en manuell rapporterings- og saksbehandlingsrutine jf. beskrivelser i
retningslinjer for fos § 14 tredje ledd. Systemansvarlig vurderer løpende tilpasninger av denne for å
effektivisere innrapporterings- og saksbehandlingsprosessene.
Femte ledd
Systemansvarlig rapporterer skriftlig til Reguleringsmyndigheten for energi dersom konsesjonær ikke
oppfyller sin plikt iht. fos § 14 første ledd første punktum og annet ledd første punktum. Dette gjelder
også dersom konsesjonærer ikke har rapportert iht. systemansvarliges retningslinjer som angir innhold,
format og frister for rapporteringen.
Ved for sent innkomne søknader:
Når systemansvarlig mottar søknad for sent for at systemansvarlig kan fatte vedtak før idriftsettelse av
anlegget rapporteres bruddet til Reguleringsmyndigheten for energi. I vedtaket som fattes vil
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systemansvarlig beskrive bruddet og konsekvensene av bruddet. Vedtaket sendes i kopi til
Reguleringsmyndigheten for energi.
Anlegg som er satt i drift uten vedtak:
Dersom systemansvarlig oppdager at anlegg er satt i drift uten at det foreligger vedtak, og konsesjonær
ikke har søkt om tiltaket, tar systemansvarlig kontakt med konsesjonær for å få inn søknad. Vedtaket
som fattes vil inneholde en konsekvensvurdering av at tiltaket er satt i drift uten vedtak fra
systemansvarlig. Vedtaket sendes i kopi til Reguleringsmyndigheten for energi.
I forbindelse med innrapportering av anleggsdata iht. energilovforskriften § 6-1 (tidligere fos § 14a) ble
det oppdaget mange tilfeller av idriftsatte anlegg som manglet vedtak iht. fos § 14. Anlegg satt i drift før
01.01.2013 vil ikke følges opp av systemansvarlig med krav om å søke vedtak iht. fos § 14.
Konsekvensvurdering ved brudd på fos § 14:
Systemansvarlig legger følgende forhold til grunn når konsekvenser av brudd på regelverket vurderes
og rapporteres til Reguleringsmyndigheten for energi:
• Ville det blitt stilt funksjonskrav utover det anleggene ble installert med, dersom søknaden ble
sendt til dere inn i god nok tid før idriftsettelse?
• Hvilke konsekvenser hadde det at anleggene ble satt i drift uten at dette ble meldt til
systemansvarlig?

1.9

Retningslinjer for fos § 15
Forskriftens ordlyd

§ 15.Spenningsregulering og utveksling av reaktiv effekt
Systemansvarlig kan fastsette spenningsgrenser og grenser for utveksling av reaktiv effekt i
regional- og transmisjonsnettet.
Produksjonsenheter tilknyttet regional- og transmisjonsnettet skal bidra med produksjon av
reaktiv effekt innenfor enhetenes tekniske begrensninger.
Systemansvarlig kan vedta hvordan den reaktive reguleringen skal benyttes i
produksjonsenheter tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet.
Systemansvarlig skal betale konsesjonærene for pålagt produksjon av reaktiv effekt ut over de
grenser som er fastsatt av systemansvarlig. Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle
markedspriser og et normalnivå på de ekstra påførte fysiske tap som produsenten blir påført.
Konsesjonær skal overholde grenser fastlagt etter første ledd. Konsesjonær skal varsle
systemansvarlig om driftssituasjoner hvor fastlagt grense ikke kan overholdes. Systemansvarlig
samordner i slike situasjoner nødvendige tiltak. Systemansvarlig kan kreve at kostnadene ved tiltakene
betales av ansvarlig konsesjonær etter dette ledd.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 15
RME kommenterte i sitt godkjenningsbrev at retningslinjene for fos § 15 tydeligere må beskrive når,
hvordan og i hvilke tilfeller systemansvarlig fastsetter spenningsgrenser og grenser for reaktiv effekt.
RME skrev at de mente det ikke fremgikk tydelig hva som er systemansvarliges praksis. Et eksempel
som ble påpekt var at systemansvarlig må tydeliggjøre hvilke grenser vi fastsetter, om grensene
fastsettes årlig/sesongmessig/periodisk, og i hvilke tilfeller vi griper inn og fastsetter grenser operativt
når driftsituasjonen tilsier dette. RME kommenterte videre at det spesielt gjaldt for første, tredje, fjerde
og femte ledd.
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På bakgrunn av tilbakemeldingen fra RME har systemansvarlig laget forslag til endringer i
retningslinjene.
Første ledd:
Systemansvarlig har omstrukturert retningslinjene for første og ledd, og lagt inn presiserende innhold. I
oppdaterte retningslinjer har systemansvarlig forsøkt å tydeliggjøre ansvarsforhold mellom netteiere og
systemansvarlig, samt å tydeliggjøre når systemansvarlig vil fatte vedtak samt hva som legges til grunn
for vedtakene.
Tredje ledd:
Systemansvarlig har endret struktur og lagt til innhold i retningslinjene for å tydeliggjøre ansvarsforhold
mellom produsenter, netteiere og systemansvarlig. Systemansvarlig har tydeliggjort i hvilke tilfeller
systemansvarlig vil fatte vedtak.
Fjerde ledd:
I retningslinjene til fos § 15 fjerde ledd har systemansvarlig forsøkt å tydeliggjøre praksis, og henvise
tydeligere til kriterier omtalt i årlige vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester. Spesielt
variabel betalingsmodell er forsøkt beskrevet bedre i retningslinjene.
Femte ledd:
Systemansvarlig har lagt til innhold for å presisere praktiseringen i femte ledd.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 15
Første ledd
Med spenningsgrense menes i utgangspunktet referansespenning (settpunkt), ev. øvre grense (innenfor
grense satt av DSB) eller nedre grense. Med grense for utveksling av reaktiv effekt menes typisk
maksgrenser eller minimumsgrenser for utveksling av reaktiv effekt mellom konsesjonærer.
Konsesjonær er selv ansvarlig for spenningsnivå og reguleringen av reaktiv effekt og spenning i egne
stasjoner og eget nett, samt å sørge for egen reaktiv balanse. Siden ulike konsesjonærer er tilknyttet
samme nett eller har grenseflater mot hverandre vil spenningsregulering (justering av bidrag av reaktiv
effekt) hos ulike konsesjonærer påvirke hverandre.
Systemansvarlig legger til grunn krav til spenningsnivå gitt av direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap.
Systemansvarlig vil ved behov fatte vedtak om spesifikkeandre spenningsgrenser eller grenser for
utveksling av reaktiv effekt i regional- og transmisjonsnett dersom driftssituasjonen tilsier det. Vedtaket
vil angi gjeldende grenser og varighet, dvs. om vedtaket er permanent, et gitt antall år, sesongbasert
eller situasjonsbestemt av hendelser, feil eller ombygginger i nettet.
Netteier plikter til å overholde grenser for spenning og utveksling av reaktiv effekt i henhold til fastsatte
grenser av systemansvarlig. Dette kan netteier gjøre ved enten å investere i egne reaktive ressurser
eller kjøpe nødvendige reaktive reguleringsressurser for å overholde fastsatte grenser for spenning i
nettet. (flyttet til femte ledd)
I hvilke tilfeller vil systemansvarlig fastsette grenser:
Systemansvarlig vilkan fastsette grensergripe inn dersom:
• konsesjonær ikke klarer å overholde spenningsnivå i eget nett med egne ressurser, samt
• dersom det oppstår eller er fare for ugunstige situasjoner i regional- eller transmisjonsnettet.
• ved uenigheter mellom netteiere, ved uenighet mellom netteiere og produsenter. eller I slike
tilfeller må konsesjonærer i hvert enkelt tilfelle kontakte systemansvarlig og be om at
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systemansvarlig griper inn. Ved behov vil systemansvarlig etterspørre skriftlig dokumentasjon
som begrunner behov. Ved uenighet mellom konsesjonærer må dokumentasjonen i tillegg
beskrive og begrunne uenigheten.
Hva systemansvarlig legger til grunn ved fastsettelse av grenser
Systemansvarlig legger til grunn krav til den øvre grensen for systemspenning gitt av direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap når det fastsettes spenningsgrenser og grenser for utveksling av
reaktiv effekt. for å redusere tapene og øke overføringskapasitet i nettet. Laveste spenningsgrense vil
være avhengig av flere faktorer, men systemansvarlig vil tilstrebe en høy grad av forsyningssikkerhet
ved fastsetting av nedre spenningsgrense.
Systemansvarlig vil i vurderingen av hva som oppfattes som ugunstige situasjoner og fastsettelse av
referansespenning/settpunkt og grenser for spenning og utveksling av reaktiv effekt legge til grunn
følgende:
• høy grad av forsyningssikkerhet og tilfredsstillende leveringskvalitet
• oppnå stabile og tilfredsstillende spenningsnivåer i nettet
• redusere tapene og øke overføringskapasitet i nettet
• redusere den reaktive effektflyten gjennom nettet for å få tapene til et minimum
Systemansvarlig vil legge til grunn den øvre grensen for systemspenning når det fastsettes
spenningsgrenser og grenser for utveksling av reaktiv effekt for å redusere tapene og øke
overføringskapasitet i nettet. Laveste spenningsgrense vil være avhengig av flere faktorer, men
systemansvarlig vil tilstrebe en høy grad av forsyningssikkerhet ved fastsetting av nedre
spenningsgrense.
Systemansvarlig vil ved spenningsregulering vurdere:
• Hvilke reaktive komponenter som er tilgjengelige
• Størrelse og plassering av slike komponenter
• Hvilke tiltak som gir best effekt (avsnitt flyttet til femte ledd)
Systemansvarlig vil ved sin utøvelse av spenningsregulering forsøke å oppnå stabile spenninger i nettet
og å redusere den reaktive effektflyten gjennom nettet.
Netteier plikter til å overholde grenser for spenning og utveksling av reaktiv effekt i henhold til fastsatte
grenser av systemansvarlig. Dette kan netteier gjøre ved enten å investere i egne reaktive ressurser
eller kjøpe nødvendige reaktive reguleringsressurser for å overholde fastsatte grenser for spenning i
nettet. (flyttet til femte ledd)
Annet ledd
De tekniske begrensningene er gitt av funksjonskravene som lå til rette for fos § 14-vedtaket som er
fattet for anlegget. Dersom anlegget ikke har vedtak iht. fos § 14 legger systemansvarlig til grunn at
produksjonsanlegget kan operere innenfor de tekniske begrensninger som gjelder for anlegget, definert
av driftsdiagrammet. For synkrone produksjonsanlegg begrenses driftsdiagrammet av maksimal aktiv
effekt, minimum aktiv effekt, maksimal magnetiseringsstrøm og stabilitetsgrenser (det tillates at
undermagnetiseringsbegrenser
innstilles
med
noe
margin
mot
stabilitetsgrenser
og
undermagnetiseringsvern). For kraftparker (vind-/solparker/annet) begrenses driftsdiagrammet av
kraftparkmodulenes (vindturbinene/solcellearrangementene/annet) reaktive ytelser ved varierende aktiv
effekt og eventuelle effektbegrensninger i hovedtransformatoren.
Systemansvarlig viser til vedlegg til retningslinjer for fos § 14 (Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i
kraftsystemet) for tekniske funksjonskrav til produksjonsenheter.
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Tredje ledd
Systemansvarlig kan fastsette spenningssettpunkt og hvordan spenningsregulatorer skal være innstilt
slik at produksjonsenhetergeneratorer bidrar til å oppnå ønsket spenning i tilknytningspunkt og at
generatorer responderer riktig ved spenningsendringer i generatorers tilknytningspunkt.
Spenningssettpunkt
Netteier og produsent skal i utgangspunktet bli enige om spenningssettpunkt. Produksjonsenheter skal
virke fritt (uten manuell inngripen fra produsent) mot avtalt referansesettpunkt (spenningssettpunkt).
Systemansvarlig skal informeres om avtalt referansesettpunkt (spenningssettpunkt).
Systemansvarlig vil typisk gripe inn:
- Ved uenighet mellom konsesjonærer. I slike tilfeller må konsesjonærer i hvert enkelt tilfelle
kontakte systemansvarlig.
- Dersom det oppstår eller er fare for ugunstige situasjoner i regional- eller transmisjonsnettet.
Systemansvarlig vil da fatte vedtak om referansesettpunkt. Vedtaket vil angi blant annet
referansesettpunkt og varighet for tiltaket, dvs. om vedtaket er permanent, et gitt antall år, sesongbasert
eller situasjonsbestemt av hendelser, feil eller ombygginger i nettet. Dersom det fattes systemkritisk
vedtak vil systemansvarlig ettersende skriftlig informasjon om dette.
Reguleringsmodus
Normalt skal alle spenningsregulatorer være i modus spenningsregulering.
Systemansvarlig vurderer behov for endring av modus og spenningssettpunkt i de tilfeller hvor
driftsstanser eller andre forhold tilsier at valg av andre modus vil bidra til bedre
leveringsforsyningskvalitet og forsyningssikkerhet. Dette kan eksempelvis være ved planlagte
driftsstanser i henhold til fos § 17, derkan systemansvarlig kan fatte vedtak om at generatorer skal være
tilgjengelig for leveranse av reaktiv effekt i spesifisert kvantum i perioden for aktuell driftsstans.
Dersom konsesjonær har behov for endring av modus eller settpunkt skal systemansvarlig kontaktes
om dette så tidlig som mulig. Konsesjonær må melde slike behov sende en epost til Regionsentral Sør
eller Nord, ved bruk av epost eller andre fremtidige digitale løsninger, med beskrivelse og begrunnelse.
Systemansvarlig vil kun vurdere dette i særskilte tilfeller basert på blant annet årsak, spenningsforhold
i nettet og varighet.
Systemansvarlig vil fatte vedtak før endring av modus kanen iverksettes. Vedtaket vil angi blant annet
valgt modus og varighet for tiltaket. Dersom det fattes systemkritisk vedtak vil systemansvarlig
ettersende skriftlig informasjon om dette.
Fjerde ledd
Systemansvarlig fatter årlig vedtak om betaling for systemtjenester iht. fos § 27, hvor systemansvarlig
gir nærmere informasjon om betaling for leveranse av reaktiv effekt. Det gis betaling etter to modeller,
fast betalingsmodell og variabel betalingsmodell.
I årlig "Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester" omtales prosess og kriterier for utbetaling
i mer detalj.
Fast betalingsmodell
Alle konsesjonærer med produksjonsenheteraggregater ≥ 10 MVA tilknyttet regional- og
transmisjonsnettet, og som bidrar med reaktiv effekt, godtgjøres etter en fast betalingsmodell. Den faste
betalingsmodellen skal dekke kostnader ved sporadiske behov for endringer av spenningsregulatorens
settpunkt og tilfeldige forekommende overskridelser av minimumsgrensene.
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Fast betalingsmodell er en forenklet modell hvor godtgjørelsen baseres på installert ytelse. Betaling (B)
ved fast betalingsmodell beregnes ut fra installert ytelse (Y) og vedtatt sats (S). Beregningen blir som
følger:
B = Y (MVA) x S (kr/MVA)
Systemansvarlig fastsetter satsen for betaling basert på aktørenes innspill om kostnader forbundet med
leveranse av reaktiv effekt, gitt at de oppfyller tekniske krav om leveranse av reaktiv effekt. Satsen for
betaling fastsettes i vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester.
Variabel betalingsmodell
Ved systematisk høy utveksling av reaktiv effekt kan det i tillegg godtgjøres for leveranser ut over
fastsatte grenser etter en variabel betalingsmodell. Fastsatte grenser er angitt i vedtak om leveranse og
betaling for betaling for systemtjenester.
Bruk av dennevariabel betalingsmodellen forutsetter:
• At det i forkant er fattet vedtak av systemansvarlig om høy systematisk leveranse iht. fos § 15
tredje ledd.
• At konsesjonær sender inn det foreligger målinger som dokumenterer leveransen. som kan
benyttes i beregningen og oversendes som underlag.
I tilfeller hvor systemansvarlig pålegger konsesjoner å produsere reaktiv effekt utover de grenser som
er fastsatt av systemansvarlig, og dette medfører behov for å endre produksjonsplan, vil endret aktiv
effekt fra konsesjonær godtgjøres som spesialregulering. Systemansvarlig prøver primært å få økt
leveranse fra produksjonsenheter som er i drift. Hvis det krever oppstart av produksjonsenheter, blir det
kompensert som spesialregulering.
Femte ledd
Netteier plikter å overholde grenser for spenning og utveksling av reaktiv effekt i henhold til fastsatte
grenser av systemansvarlig. Dette kan netteier gjøre ved enten å investere i egne reaktive ressurser
eller kjøpe nødvendige reaktive reguleringsressurser for å overholde fastsatte grenser for spenning i
nettet. (avsnitt flyttet ned fra første ledd)
Konsesjonær skal varsle systemansvarlig, ved Regionsentral Sør eller Nord, dersom grenser satt av
systemansvarlig gjennom vedtak etter fos § 15 første ledd ikke kan overholdes med egne tiltak eller
med reaktiv støtte fra andre anleggseiere.
I slike situasjoner vilkan systemansvarlig benytte sine virkemidler, herunder eksempelvis bidrag fra
produsenter hjemler gitt av (fos § 15 tredje ledd), Systemansvarlig kan også benytte andre
virkemidler for å avhjelpe, eksempelvis endring av koblingsbilde (fos § 16 første og annet ledd) eller
ved å avbryte pågående driftsstanser (fos § 17 fjerde ledd).
Systemansvarlig vil ved vurderingen blant annet legge til grunn (listen er ikke uttømmende):
• Hvilke reaktive komponenter som er tilgjengelige
• Størrelse og plassering av slike komponenter
• Hvilke tiltak som gir best effekt (avsnitt flyttet ned fra første ledd)
For situasjoner hvor systemansvarlig benytter virkemidler for å avhjelpe konsesjonær med å overholde
grenser, kan systemansvarlig kreve at kostnadene for dette betalesing avfra konsesjonær for dette.
Eksempelvis systemreguleringskostnadene eller kostnader for leveranse av reaktiv effekt forbundet
med denne spenningsstøtten eller kostnader knyttet til omprioritering av driftsstanser.
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1.10 Retningslinjer for fos § 16
Forskriftens ordlyd
§ 16.Koblingsbilde
Systemansvarlig kan vedta de til enhver tid driftsbetingede bryterstillinger i regional- og
transmisjonsnettet (koblingsbilde). Som grunnlag for slike vedtak skal systemansvarlig så langt det er
hensiktsmessig benytte forhåndsdefinerte koblingsbilder.
Konsesjonær skal melde planlagte koblinger som kan påvirke driften av regional- og
transmisjonsnettet til systemansvarlig når andre konsesjonærer blir berørt av koblingen.
Systemansvarlig skal vedta om kobling kan foretas. Konsesjonær kan ikke effektuere slike koblinger
uten etter vedtak av systemansvarlig. Ved endring av koblingsbilde etter vedtak av systemansvarlig,
skal systemansvarlig informere konsesjonærer som berøres av endringen.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 16
RME kommenterte i godkjenningsbrevet at retningslinjene for fos § 16 tydeligere må beskrive i hvilke
tilfeller systemansvarlig fatter vedtak om koblingsbilder, hvilken informasjon de trenger fra
konsesjonærene for å kunne vurdere og fatte vedtaket og i hvilke tilfeller systemansvarlig anser at en
kobling påvirker andre konsesjonærer. Systemansvarlig har foreslått endringer for å tydeliggjøre dette i
retningslinjene.
Første ledd:
Systemansvarlig har lagt til mer utfyllende tekst angående driftsbetingede bryterstillinger og hvilken
informasjon systemansvarlig har behov for, fra konsesjonær, ifm. fastsettelse av koblingsbilder.
Annet ledd:
Systemansvarlig har forenklet teksten om hvilke konsesjonærer som anses som berørt av en kobling,
og delt inn kapittel om varsling av berørte konsesjonærer i de to tilfellene kobling ifm. vedtatt driftsstans
og øvrige koblinger. Systemansvarlig har fjernet 'innestengt produksjon' fra oversikten over hva som
anses å berøre andre konsesjonærer. Bakgrunnen for dette er at innestengt produksjon uansett må
koordineres ifm. driftsstanser. Øvrige koblinger som vil medføre innestengt produksjon bare er knyttet
til feilhendelser, og ved feilhendelser vil ikke systemansvarlig kunne varsle berørte konsesjonærer på
forhånd.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 16
Første ledd
Forhåndsdefinerte koblingsbilder
Systemansvarlig vil normalt benytte koblingsbilder som gjennom lang tids bruk er kjent for
konsesjonærene (forhåndsdefinerte koblingsbilder). Koblingsbildene ved intakt nett vil variere noe
avhengig av tid på året og den aktuelle produksjons- og lastfordelingen. Koblingsbilder som normalt
benyttes skal i henhold til NVEs veiledningsmateriell for kraftsystemutredninger beskrives i
kraftsystemutredninger for regional- og transmisjonsnettet.
Idriftsettelser av nye anlegg (stasjon/ledning) og tilknytning av nytt forbruk og ny produksjon kan
medføre behov for endring av koblingsbilder. I slike tilfeller vil systemansvarlig etablere nye
koblingsbilder i samarbeid med berørte konsesjonærer.
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Driftsbetingede bryterstillinger
Ved planlagte driftsstanser og feil vil det bli fattet vedtak om bryterstillinger som avviker fra koblingsbilder
som benyttes ved intakt nett.
Systemansvarlig vil fatte vedtak om driftsbetingede bryterstillinger i følgende tilfeller:
• Ved gjennomføring av planlagte og ikke planlagte driftsstanser iht. fos § 17 annet og tredje ledd.
• Ved søking etter feil i kraftsystemet.
• Når driftsmessige overføringsgrenser fastsatt etter § 7 annet ledd kan bli overskredet.
• Når radielle drifter gir en bedre utnyttelse av kraftsystemet enn masket drift. Dette kan typisk
gjelde i områder med produksjonsoverskudd. I noen tilfeller vil det være mulig å overføre mer
kraft ut av et område ved å drifte nettet radielt fremfor masket.
Ved planlagte driftsstanser vil det bli vedtatt bryterstillinger som frakobler anleggsdel med driftsstans,
samtidig vil det kunne bli fattet vedtak om nye delingspunkt som sikrer en rasjonell effektflyt og
tilfredsstillende forsyningssikkerhet under den vedtatte driftsstansen. Ofte vil det være mange
driftsstanser som pågår samtidig. Konsesjonærer som er berørt av planlagte driftsstanser informeres
iht. kriterier beskrevet i retningslinjer til fos § 17.
Fastsettelse av koblingsbilde kan innebære vedtak om bryterstillinger som gir oppdeling i radialdrifter,
deling av samleskinner eller koblinger slik at definerte lednings- eller transformatorutfall automatisk også
frakobler produksjon eller forbruk.
Vedtak om endret bryterstilling er et systemkritisk vedtak som normalt vil bli fattet muntlig overfor berørt
konsesjonær.
Systemansvarlig vil legge vekt på følgende forhold når det fastsettes nye koblingsbilder (driftskoblinger):
• Tidligere vedtatte driftsstanser.
• Tilgjengelighet og mengde for aktuelle reguleringsressurser.
• KILE-eksponering for anleggskonsesjonærer.
• Sannsynlighet for feilhendelser, herunder vurdering av værvarsel.
• Overføringskapasiteten i overføringsnettet og tilhørende snittbegrensninger skal overholdes.
• Overføringstap.
• Fare for tapt kraftproduksjon.
Systemansvarlig skal opptre samfunnsmessig rasjonelt og veie ulike hensyn opp mot hverandre. I denne
sammenheng vil sannsynlighet for feil være en viktig faktor. Når det meldes dårlig vær kan
systemansvarlig vedta koblingsbilder som reduserer sannsynligheten for avbrudd. Når det er stabile og
gode værforhold og sannsynligheten for feil er lav, kan systemansvarlig velge koblingsbilder som i større
grad hensyntar høy overføringskapasitet.
Systemregulering er det mest brukte virkemiddelet systemansvarlig har for å avhjelpe flaskehalser som
ikke håndteres ved kapasitetsfastsettelsen mellom budområder. Når det er samfunnsmessig rasjonelt
vil systemansvarlig kunne fatte vedtak om et koblingsbilde som innebærer radielle (N-0) drifter. Dette
kan være tilfellet dersom reguleringsressurser ikke er tilgjengelig eller om tilgangen er svært begrenset.
Med stor knapphet på reguleringsressurser og lav risiko for utfall av forbruk vil det kunne være
samfunnsmessig rasjonelt å etablere koblingsbilder som gir N-0 drift. Dersom nettkonsesjonær ikke
ønsker N-0 drift, men et koblingsbilde som kan gi overlast på konsesjonærens egne enkeltkomponenter
etter utfall, vil systemansvarlig kunne fastsette slikt koblingsbilde forutsatt at det er inngått avtale i
henhold til fos § 7 annet ledd.
I enkelte tilfeller benyttes driftsbetingende bryterstillinger som omtales som "gaffelkobling". En
"gaffelkobling" kan benyttes i stasjoner med doble samleskinner og innebærer at et avgrenset område
med tilhørende forbruk og/eller produksjon vil bli frakoblet det øvrige nettet dersom det oppstår en feil i
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kraftsystemet. En "gaffelkobling" etableres for å redusere konsekvensen av en feilhendelse og benyttes
i tilfeller hvor det ikke er rasjonelt å etablere systemvern eller systemregulering.
Systemansvarlig vil normalt ha en tett dialog med berørte nettkonsesjonærer før endringer i
koblingsbildet vedtas. Konsesjonærer må i særlig grad informere systemansvarlig om forhold i eget nett
som vil være av betydning for valg av koblingsbilde. Dette gjelder blant annet:
• Om anleggsdelers kortslutningsytelse vil kunne bli overskredet.
• Om spoleytelsen i spolejordet nett er ivaretatt.
• Om endringer medfører omfordeling av KILE-eksponering.
Det vil imidlertidkunne oppstå uforutsette endringer i lastflyt som følge av feil eller uforutsette endringer
i last og produksjonsforhold som innebærer behov for umiddelbar endring i koblingsbildet. I slike tilfeller
vil det være begrenset med tid til dialog med berørte konsesjonærer. Dersom en hendelse innebærer
kortvarig overlast på komponenter må tiltak i form av endret bryterstilling normalt iverksettes innen 15
minutter (30 minutter ved overlast på transformatorer). Vedtak etter § 16 er iht. til § 28 definert som
systemkritiske dersom det er mindre enn tre måneder fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan
påbegynnes til vedtaket må iverksettes. Slike vedtak vil normalt bli fattet muntlig på telefon fra
systemansvarliges driftssentraler og vil kunne være svært tidskritiske med hensyn til forsyningssikkerhet
i kraftsystemet.
Konsesjonærer som ønsker endringer i koblingsbildet kan ta dette opp med systemansvarlig for
vurdering. Endringer i koblingsbilder kan ikke gjennomføres uten etter vedtak fra systemansvarlig, ref.
§ 16 annet ledd.
Annet ledd
Systemansvarlig vurderer at andre konsesjonærer blir berørt av en kobling dersom:
• Systemansvarlig skal fatte vedtak før kobling av anlegg i regional- og transmisjonsnettet
Overføringen iverksettes, når disse inngår i masket nett med driftsmessige overføringsgrenser
fastsatt iht. til fos § 7 annet ledd.
•

Før kobling av øvrige komponenter i et område iverksettes skal systemansvarlig fatte vedtak
dersom Utvekslingen mellom konsesjonærer endres mer enn 25 MW, eller annen grense
avtalt med systemansvarlig.

•

Systemansvarlig skal også fatte vedtak før Koblinger som medfører økt KILE-eksponering for
andre konsesjonærer eller innstengt produksjon, kan gjennomføres.

Planlagte koblinger iht. kriteriene ovenfor og som ikke inngår i koblinger relatert til en vedtatt driftsstans,
skal meldes til systemansvarlig så snart behovet oppstår.
Koblinger ifm. driftsstans
Vedtak om driftsstans etter § 17 er ikke et samtidig vedtak om tilhørende koblinger etter § 16 annet ledd.
Konsesjonær må ha fått vedtak iht. § 16 annet ledd før koblinger relatert til vedtatte driftsstanser kan
gjennomføres. Konsesjonær må kontakte systemansvarlig for å få vedtatt koblingen så tett opp mot
gjennomføringen som praktisk mulig, normalt skjer dette i driftstimen.
Informering av berørte konsesjonærer
Ved kobling ifm. driftsstans:
Systemansvarlig anser at berørte konsesjonærer er informert ved at konsesjonærene får kopi av vedtak
om driftsstans. Berørte konsesjonærer vil også få kopi av vedtak dersom en driftsstans omprioriteres.
Ved øvrige koblinger:
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Ved øvrige koblinger vil systemansvarlig normalt være i dialog medSystemansvarlig vil informere
konsesjonærer som blir direkte berørt via telefon eller epost. ved endringer av koblingsbilde. Med dette
menes netteiere, forbrukere med anleggskonsesjon og produsenter, som vil kunne bli direkte berørt på
grunn av at koblingen påvirker driftsmessige overføringsgrenser ref. fos § 7 tredje ledd eller medfører
økt KILE-eksponering, innestengt produksjon eller lignende. Systemansvarlig vil ikke fortløpende
informere alle berørte konsesjonærer i forbindelse med feilsøking.

1.11 Retningslinjer for fos § 17
Forskriftens ordlyd
§ 17.Samordning av driftsstanser
Ved behov for driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet og tilknyttede produksjonsenheter,
som kan påvirke andre konsesjonærer, skal konsesjonær rapportere plan for driftsstans til
systemansvarlig. Konsesjonær kan ikke iverksette driftsstans for slike anlegg uten etter vedtak av
systemansvarlig.
Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om konsesjonærenes planlagte driftsstanser i
regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter. Planene innsendt etter første ledd,
skal inngå som del av beslutningsgrunnlag for vedtak.
Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om ikke planlagte driftsstanser i regional- og
transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer. Dette
gjelder kun for nødvendige driftsstanser hvis behov oppstår som følge av uforutsette hendelser.
Konsesjonær skal rapportere slike behov til systemansvarlig uten ugrunnet opphold.
Systemansvarlig kan av eget initiativ eller etter forespørsel fra konsesjonær, omprioritere
allerede fastlagte driftsstanser.
Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen.
Dersom omprioritering etter fjerde ledd påfører systemansvarlig eller andre konsesjonærer
kostnader, skal den som initierer omprioriteringen betale for disse kostnadene. Systemansvarlig skal
bære kostnadene ved omprioritering som skyldes driftsforstyrrelser eller andre forhold som gjør at
tilfredsstillende leveringskvalitet ikke kan opprettholdes. Systemansvarlig vedtar betalingens størrelse
og hvem som skal dekke hvilke kostnader overfor hvilke konsesjonærer. Betaling skal skje til den
økonomisk skadelidende konsesjonær. Økte kostnader for systemansvarlig som følge av omprioritering
etter fjerde ledd, skal håndteres slik at systemansvarlig ved vedtak i den enkelte sak, fastsetter det beløp
som skal innbetales. Beløpet for systemansvarlig sine kostnader skal gjenspeile hvorvidt
omprioriteringen medfører økte spesialreguleringskostnader, kan størrelsesreguleres over tid og kan
differensieres i forhold til om omprioriteringen skyldes årsaker utenfor konsesjonærens kontroll.
Underlaget for konsesjonærenes kostnader ved omprioritering skal dokumenteres, og arkiveres av
systemansvarlig i 10 år.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 17
Generelt:
I godkjenningsbrevet fra RME ble systemansvarlig bedt om å oppdatere retningslinjene for fos § 17.
RME kommenterte at det var uklart beskrevet hvilken informasjon systemansvarlig trenger fra aktørene
for å samordne og fatte vedtak om driftsstans. Videre har RME kommentert at systemansvarlig må
omformulere og tydeliggjøre retningslinjene, slik at det er lettere å forstå systemansvarlig sin praktisering
og hvilken informasjon systemansvarlig trenger til hvilken tid. Systemansvarlig har gjort større
omstruktureringer av retningslinjene for å forsøke å tydeliggjøre innholdet, og det er gjort forsøk på
forenklinger i retningslinjene for fos § 17 ved blant annet ved å fjerne gjentakelser. En del tekst er også
flyttet fra et ledd til et annet for å få bedre samsvar mellom oppbyggingen av forskriftskravene og
retningslinjene. Der hvor avsnitt helt eller delvis er flyttet til andre ledd har systemansvarlig markert dette
med grå kursivert tekst i høringsdokumentet, for å synliggjøre at teksten ikke er slettet permanent.
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Første ledd:
RME har i sin tilbakemelding bedt systemansvarlig tydeliggjøre hvilke driftsstanser som berører andre
konsesjonærer og som dermed er rapporteringspliktig iht. §17 første ledd. RME har i sin tilbakemelding
bedt systemansvarlig tydeliggjøre hvilke driftsstanser som berører andre konsesjonærer og som dermed
er rapporteringspliktig i henhold til fos § 17 første ledd.
Systemansvarlig foreslår nå en klarere avgrensing med utgangspunkt i spenningsnivå. Systemansvarlig
legger i reviderte retningslinjer til grunn at alle driftsstanser for overføringer med spenning 110 kV og
høyere vil påvirke andre konsesjonærer og er dermed rapporteringspliktige. Når det gjelder lavere
spenningsnivåer må fortsatt konsesjonær ta stilling til om en driftsstans berører andre konsesjonærer,
men systemansvarlig har nå angitt hvilke kriterier dette skal vurderes i henhold til. I første ledd er det
også gitt eksempler på enkelte typer driftsstanser som kan gjennomføres uten rapportering.
Det er tatt inn i retningslinjene at driftsstans i produksjonsanlegg tilknyttet transmisjons- og regionalnett
skal rapporteres dersom installert ytelse overstiger 25 MVA. Grensen samsvarer med grenser for
flytendringer som satt for hva som regnes som rapporteringspliktig ved driftsforstyrrelser (fos § 12) og
koblinger (fos § 16) i nettet.
Det er også tatt inn en påminnelse om at det kan være inngått koblingsavtaler som innebærer at en
driftsstans bør meldes inn i Fosweb selv om dette ikke følger som et direkte krav etter fos § 17.
Annet ledd:
En del tekst er flyttet til hhv. første og femte ledd. For øvrig er det foretatt en del tekstlige justeringer og
presiseringer i kriterier for behandling av innmeldte driftsstanser uten at dette innebærer noen
realitetsendringer i systemansvarliges praksis.
Tredje ledd:
En del tekst er flyttet til femte ledd. Det er videre tatt inn noe utfyllende beskrivelse av hva som regnes
som en ikke planlagt driftsstans.
Fjerde ledd:
Noe tekst er flyttet fra annet ledd. Forøvrig mindre justeringer.
Femte ledd:
En del tekst er flytte hit fra andre ledd i et forsøk på å samle all informasjon om frister, innhold og form
for innmelding av driftsstanser på et sted i retningslinjene. For øvrig er en del unødvendige gjentakelser
slettet.
Systemansvarlig vil ikke behandle rapporterte planlagte driftsstanser som berører andre konsesjonærer
dersom disse meldes inn mindre enn tre uker før gjennomføring. I retningslinjer vedrørende frister for
rapportering er det imidlertid åpnet for at systemansvarlig vil kunne behandle en planlagt driftsstans som
er rapportert mindre enn tre måneder, men senest tre uker før gjennomføring dersom denne er
koordinert av konsesjonær med alle berørte konsesjonærer før rapportering. I forslag til reviderte
retningslinjer er det presisert hva som kreves av koordinering fra konsesjonær sin side før slik
rapportering.
For at systemansvarlig skal kunne godkjenne en "ferdig koordinert" rapportert driftsstans er det
nødvendig at den som rapporterer driftsstansbehovet dokumenterer at alle berørte konsesjonærer
aksepterer konsekvensene av driftsstansen. Dersom systemansvarlig etter vedtak mottar klager på en
slik driftsstans vil systemansvarlig "sende" driftsstansen tilbake til konsesjonær for ny koordinering.
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I retningslinjene er det tatt inn en henvisning til forskrift om leveringskvalitet § 2-3 første og annet ledd
som lyder:
Nettselskap kan koble ut nettkunder for å gjennomføre vedlikehold, fornyelse, ombygging,
feilsøking eller feilretting.
Nettselskap skal ved planlagte arbeider som medfører avbrudd eller redusert
leveringskapasitet til sluttbrukere, varsle de berørte nettkundene om tidspunkt og varighet i
rimelig tid før arbeidene igangsettes. Med rimelig tid menes minimum 24 timer i forkant av
avbruddet, men som hovedregel to virkedager før. Varsling skal skje på en hensiktsmessig
måte. For næringskunder skal det som hovedregel varsles individuelt.
Denne bestemmelsen kan konsesjonær velge å benytte ved behov for gjennomføring av driftsstanser.
Dette fritar imidlertid ikke konsesjonæren fra kravet om å rapportere behov for driftsstanser til
systemansvarlig etter fos § 17.
Sjette ledd:
Det er presisert at flytting av produksjonstilpasning som ikke medfører vanntap for produsent ikke gir
grunnlag for refusjon av kostnader. Utover det er det kun gjort mindre tekstlige endringer i sjette ledd.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 17
1.11.3.1 Første ledd
Hva skal rapporteres
Krav om rapportering til systemansvarlig gjelder driftsstanser i regional- og transmisjonsnett og
tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer. Med tilknyttede
produksjonsenheter menes produksjonsanlegg som direkte, eller via en kundespesifikk overføring er
tilknyttet transmisjons- eller regionalnettet.
Konsesjonær vurderer selv om en driftsstans påvirker andre konsesjonærer og om denne må
rapporteres til systemansvarlig. Det anbefales at det også rapporteres driftsstanser der det kan være
tvil om driftsstansen påvirker andre konsesjonærer, for eksempel der påvirkningen vil være avhengig av
den aktuelle kraftsituasjonen eller andre vedtatte driftsstanser.
Driftsstanser som skal rapporteres
Det legges til grunn at driftsstanser for alle anlegg i transmisjonsnett, inkludert utenlandsforbindelser,
nedtransformering til regionalnett samt alle produksjonsenheter tilknyttet transmisjonsnettet skal
rapporteres til systemansvarlig.
I tillegg skal alle driftsstanser i regionalnettet med spenning høyere enn 110 kV og alle driftsstanser i
produksjonsenheter tilknyttet regionalnett med spenning høyere enn 110 kV, rapporteres til
systemansvarlig. Med tilknyttede produksjonsenheter menes produksjonsanlegg som direkte, eller via
en kundespesifikk overføring er tilknyttet regional- eller transmisjonsnett. For øvrig gjelder krav om
rapportering av driftsstans for produksjonsanlegg når berørt ytelse overskrider 25 MVA.
For regionalnettsanlegg med spenning under 110 kV må anleggskonsesjonær vurdere om en driftsstans
vil berøre andre konsesjonærer. Andre konsesjonærer blir berørt dersom driftsstansen medfører at:
• Tilknyttede konsesjonærer med underliggende nettanlegg får redusert leveringskvalitet,
herunder økt risiko for avbrudd til egne nettkunder4.
• Tilknyttede konsesjonærer med produksjonsanlegg må stoppe eller begrense produksjonen.
• Konsesjonærer med parallelførte eller overliggende nettanlegg får endret kraftflyt eller økt risiko
for redusert leveringskvalitet til egne nettkunder.
4

Den som driver eller eier anlegg eller utstyr for bruk eller produksjon av elektrisitet som er tilknyttet et
nettselskaps anlegg. Nettselskap tilknyttet annet nettselskap, regnes også som nettkunde.
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Dersom konsesjonær med regionalnettsanlegg med spenning under 110 kV med behov for driftsstans
mener at andre konsesjonærer blir berørt i henhold til ovennevnte kriterier skal driftsstansen rapporteres
til systemansvarlig.
Dersom en driftsstans i regionalnett med spenning under 110 kV ikke har noen konsekvenser for andre
konsesjonærer i henhold til ovennevnte kriterier, kan konsesjonær unnlate å rapportere den til
systemansvarlig. Konsesjonær må også i slike tilfeller sikre at driftsstansen heller ikke vil berøre andre
konsesjonærer dersom kombinasjoner med driftsstanser i omkringliggende nett skulle oppstå. Dersom
konsesjonær ikke har tilstrekkelig informasjon til å gjøre en slik vurdering skal driftsstansen allikevel
rapporteres til systemansvarlig.
Enkelte overføringer kan eies av flere anleggskonsesjonærer. Det vises blant annet til at ledning og
brytere på samme overføring kan eies av ulike konsesjonærer. Dersom det er behov for utkobling av en
anleggsdel i slike overføringer vil alltid annen anleggskonsesjonær være berørt med tilhørende krav om
rapportering av driftsstans.
Driftsstanser som ikke må rapporteres
Eksempler på driftsstanser som ikke vil berøre andre konsesjonærer og derfor ikke omfattes av plikt til
rapportering til systemansvarlig:
• Driftsstanser som ikke medfører utkobling og ikke omfatter bruk av systemansvarliges
virkemidler. Driftsstanser uten utkobling skal allikevel rapporteres inn dersom:
o driftsstansen påvirker funksjonaliteten til systemvern
o det skal gjennomføres termovisjon med krav til minimum last
o dersom det skal gjennomføres AUS-arbeid med maks last
• Kundespesifikke transformatorer
• Samleskinne i stasjoner med mer enn en samleskinne, med mindre annet er avtalt med
systemansvarlig (deler av dette avsnittet er flyttet opp fra annet ledd)
•
Driftsstanser for produksjonsanlegg når berørt ytelse er under 25 MVA
Dersom det rapporteres driftsstanser som ikke berører andre konsesjonærer, vil systemansvarlig foreta
en forenklet behandling. Ved forenklet behandling blir det sendt ut epost om at driftsstansen er registrert
og tatt til orientering, men uten formelt vedtak.
Konsesjonærs eget ansvar
Dersom en konsesjonær er leder for kobling (LFK) i andre konsesjonærers anlegg må konsesjonærer
selv avklare dette henhold til egne koblingsavtaler som er inngått mellom konsesjonærene.
Konsesjonærene må avklare seg imellom hvordan og om dette meldes inn i Fosweb eller håndteres
gjennom andre systemer. Ved bruk av Fosweb for slike driftsstanser må de merkes spesielt ved
rapportering.
Ved rapportering av driftsstanser er installert og tilgjengelig spoleytelse i spolejordet nett et ansvar som
skal håndteres og ivaretas av konsesjonær. (flyttet hit fra annet ledd)
Med andre konsesjonærer som kan påvirkes menes både netteiere, forbrukere med anleggskonsesjon
og produsenter som vil kunne bli direkte berørt på grunn av at deres anlegg inngår i driftsmessige
overføringsgrenser ref. fos § 7 tredje ledd, medfører økt KILE-eksponering, innestengt produksjon eller
lignende. Produsenter og forbrukere med anleggskonsesjon tilknyttet distribusjonsnettet anses ikke som
berørte konsesjonærer i henhold til denne bestemmelsen. (Omformulert og lagt inn i ny tekst i første
ledd)
Dersom en konsesjonær har behov for driftsstans for overføringsanlegg som er nær ved eller som
krysser den andre parts anlegg, slik at det er behov for utkobling av begge parters eller den annen parts
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anlegg, må driftsstans rapporteres av den konsesjonær som eier anleggene. Det forutsettes at det
etableres avtaler mellom konsesjonærene slik at det sikrer muligheter for driftsstans også i slike tilfeller.
(Avsnittet er flyttet til femte ledd)
Arbeid som ikke medfører utkobling, men som kan kreve tiltak/virkemidler fra systemansvarlig, skal også
rapporteres i henhold til denne bestemmelsen. Eksempler på dette er arbeid som påvirker
funksjonaliteten til systemvern, termovisjon med krav til minimum last, AUS-arbeid med lastbegrensning
og annet som er sentralt for utøvelsen av systemansvaret. (Omformulert og lagt inn i ny tekst i første
ledd)
Hva skal rapporteres til årsplan
Systemansvarlig skal i henhold til europeisk regelverk utarbeide en koordinert utkoblingsplan for
kommende år. Inntil videre legges til grunn at driftsstanser for alle anlegg i transmisjonsnett, inkludert
utenlandsforbindelser, nedtransformering til regionalnett samt tilknyttede produksjonsenheter skal
rapporteres til systemansvarlig.
Koordinering før rapportering
Før rapportering av driftsstans til systemansvarlig, forutsettes at konsesjonær har koordinert
driftsstansen med berørte parter. Med koordinering menes å identifisere alle parter som blir berørt,
bekrefte at disse er kontaktet og oppsummere tilbakemeldinger/bekreftelser fra disse. Dette skal oppgis
i driftsstansen ved rapportering. Det skal også oppgis hvorvidt produksjon blir berørt av driftsstansen.
Partene skal så langt det lar seg gjøre koordinere sine behov for driftsstanser for å minimere de samlede
konsekvensene av disse. (Avsnittet er flyttet til femte ledd)
Brudd på bestemmelsen i første ledd vil bli rapportert til Reguleringsmyndigheten for energi.
1.11.3.2 Annet ledd
Systemansvarlig differensierer håndteringen av planlagte driftsstanser basert på om behovet for
driftsstans rapporteres til årsplanleggingen innen 1. september foregående år (årsplan), eller om
behovet rapporteres etter dette tidspunktet (løpende rapportering). (Avsnitt flyttet til femte ledd)
Årsplan:
• Driftsstanser til årsplan gjelder planer for kommende kalenderår. Rapporterte driftsstanser med
oppstart senere år, blir formelt behandlet ved årsplanleggingen for det aktuelle år.
• Driftsstanser rapportert etter årsplanfristen vil ikke inngå i årsplanleggingen, og blir behandlet
først etter at årsplan er lagt (dvs. etter 1. desember). Behandlingsfristen løper også fra dette
tidspunkt. (Avsnitet er flyttet til femte ledd)
Løpende rapportering:
• Med løpende rapportering menes planlagte driftsstanser som rapporteres etter at årsplan er
lagt. I første rekke gjelder dette driftsstanser der det ikke stilles krav om rapportering til årsplan,
dvs. driftsstanser i regionalnett og tilhørende produksjonsanlegg.
• For transmisjonsnett ønskes mest mulig rapportert til årsplan, men det aksepteres også
rapportering av planlagte driftsstanser frem til tre måneder før utkoblingstidspunktet.
• Tidligere vedtatte driftsstanser vil ha høyere prioritet enn senere rapporterte driftsstanser.
• Dersom en planlagt driftsstans rapporteres til systemansvarlig mindre enn tre måneder før
ønsket utkobling, må det gis en god begrunnelse for hvorfor driftsstansen ikke rapporteres innen
ordinære frister. (Deler av dette avsnittet er flyttet til femte ledd)
Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om planlagte driftsstanser basert på planer rapportert
inn i henhold til første ledd. Ingen konsesjonærer kan iverksette planlagte driftsstanser som berører
andre konsesjonærer uten at systemansvarlig har fattet vedtak om dette etter fos § 17. Før utkobling
foretas må det også fattes vedtak om koblingsbilde etter fos § 16. Systemansvarlig anser at berørte
konsesjonærer er informert om koblingen iht. fos § 16 ved at konsesjonærene får kopi av vedtak om
driftsstans.
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For å klargjøre for arbeid og for effektiv utnyttelse av personell på driftssentralene vil systemansvarlig
kunne vedta og gjennomføre koblinger på det tidspunkt som er angitt i vedtatt driftsstans. Dersom
systemansvarlig avdekker at konsesjonær ikke har iverksatt arbeid innen 4 timer etter vedtatt
utkoblingstidspunkt vil systemansvarlig legge til grunn at driftsstansen er avlyst av konsesjonær og vil
da kunne fatte vedtak om, og gjennomføre, innkobling iht. fos § 16. (innhold står i fjerde ledd)
I enkelte tilfeller kan det oppstå forsinkelser i ut- og innkoblinger av anleggsdeler som følge av
tidkrevende koblingsoppdrag og uforutsette hendelser. Tidspunkt for gjennomføring av driftsstans kan
derfor bli flyttet av systemansvarlig med inntil 2 timer i forhold til vedtatt tidspunkt uten at dette innebærer
en omprioritering av den vedtatte driftsstansen (ref. fjerde ledd). (flyttet til fjerde ledd)
Kriterier for behandling av driftsstanser
Ved behandling og samordning av driftsstans vil systemansvarlig vurdere følgende:
• Hvorvidt den rapporterte driftsstansen er komplett. Om alle opplysninger som er nødvendige for
behandlingen av behov for driftsstans er korrekt rapportert
• Muligheter for samordning av flere jobber til samme driftsstansutkoblingsperiode.
Systemansvarlig forutsetter at konsesjonær har koordinert sine aktiviteter før rapportering av
driftsstans, men vil vurdere om det er ytterligere muligheter for å samordne flere
vedlikeholdsarbeider driftsstanser til samme utkoblingsperiode for anlegget slik at total utetid
blir minimert. Om nødvendig returneres driftsstans til konsesjonær for vurdering av ytterligere
samordning.
o Det stilles krav til konsesjonær om at vedlikeholdsarbeid og ombyggingulike behov for
driftsstans på samme overføringsanlegg koordineres for å minimere total utkoblingstid.
o Systemansvarlig kan kreve at konsesjonær vurderer alternative løsninger slik at
anlegget driftsstansen får kortere utetid varighet enn det som først er rapportert.
o Systemansvarlig vil vurdere utkoblingsperioden og om denne bør forkortes ytterligere
ut fra totale vurderinger av kostnad og nytte
• Samordning med driftsstanser på andre komponenter.
• Forventet last og produksjonsforhold, flaskehalser, konsekvenser for spenning, virkning på
systemvern, behov for endret koblingsbilde, nødvendige delinger i nettet, spesialkoblinger, økt
KILE-eksponering for andre konsesjonærer, konsekvenser for berørte konsesjonærer, risiko for
overlast på annen konsesjonærs anlegg, vurdering av muligheter og behov for innkobling av
driftsstans på natt/helg. Ved arbeid på avganger eller samleskinner skal det vurderes mulighet
for forbilooping slik at anlegget i størst mulig grad kan føre strøm under arbeidet.
• Hvorvidt konsesjonær får mulighet til å gjennomføre nødvendige driftsstanser for vedlikehold og
reinvesteringer over tid.
• I hvilken grad driftsstansen medfører redusert forsyningsdriftssikkerhet. Systemansvarlig drifter
kraftsystemet etter N-1-prinsippet når dette er mulig. Ved driftsstanser tillates normalt en noe
økt risikoeksponering. For en driftsstans som medfører redusert forsyningsdriftssikkerhet skal
det utarbeides egen gjenopprettingsplan (GO-plan), jf. fos § 12. Denne skal utarbeides av den
driftssentral som er ledende ved behov for gjenoppretting etter feil. Konsesjonær skal (i
samarbeid med systemansvarlig) undersøke om alternative gjennomføringsmåter kan
iverksettes, eventuelt finne tiltak slik at anleggsdelen kan idriftsettes settes i drift så raskt som
mulig og helst innen 2 timer.
• Hvorvidt driftsstansen medfører redusert handelskapasitet eller omfattende flaskehals, og
konsekvensene av denne. Ved stor konsekvens vil systemansvarlig vurdere om et annet
tidspunkt vil redusere konsekvensene. Det skal også, i samråd med konsesjonær, undersøkes
om mulige alternative gjennomføringsmåter bør iverksettes.
• Hvorvidt driftsstansen medfører krav om markedsmelding. Markedsmelding skal sendes
dersom en driftsstans endrer handelskapasiteten iht. gjeldende regler for dette.
Systemansvarlig vurderer konsekvenser av dette opp mot eventuelle andre tidspunkter, eller
om det finnes mulige alternative gjennomføringsmåter.
65

Åpen informasjon / Public information
19/01229-67 Høringsdokument desember 2020
•

•

Hvorvidt driftsstansen medfører krav om produksjonstilpasning. Kriterier for bruk av
produksjonstilpasning er nærmere beskrevet i retningslinjene for fos § 8b annet ledd. Aktører
som blir berørt av produksjonstilpasning skal kontaktes slik at de kan få uttalt seg om forhold
som er av betydning for produksjonstilpasningen (ref. retningslinjer for § 8b annet ledd).
Systemansvarlig vurderer aktørenes kostnader og ulemper for ulike utkoblingsperioder opp mot
nødvendigheten av å gjennomføre driftsstans til ønsket tidspunkt.
Hvorvidt man kan gjennomføre forenklet behandling.
For driftsstanser som ikke berører andre konsesjonærer, vil det gjøres en forenklet behandling.
Det blir i slike tilfeller sendt ut epost om at driftsstansen er registrert og tatt til orientering, men
uten formelt vedtak. Denne type driftsstanser omfattes formelt ikke av bestemmelsen. Dette
betyr at gjeldende frister for innmelding kan fravikes og driftsstansen kan endres og avlyses i
Fosweb uten konsekvenser. (deler av dette avsnittet er flyttet opp til første ledd)

Eksempler på driftsstanser som i enkelte tilfeller ikke vil berøre andre konsesjonærer og derfor kan
gjennomgå en vil kunne underlegges "forenklet behandling".
• Enkelte "Driftsstanser" som ikke medfører uten utkobling.
• Driftsstanser som ikke berører andre konsesjonærers anlegg da det allerede er vedtatte
driftsstanser som gir mer omfattende begrensninger. Den mindre omfattende driftsstansen vil
da "ligge i skyggen" av en annen vedtatt driftsstans.
• Kundespesifikke transformatorer
• Samleskinne i stasjoner med mer enn en samleskinne der systemansvarlig ikke dimensjonerer
driften for samleskinnefeil
•
Kondensatorbatterier, reaktorer, SVC og fasekompensatorer (avhengig av kraftflyt) (deler av
dette avsnittet er flyttet opp til første ledd)
Ovennevnte eksempler vil ikke nødvendigvis være gjeldende dersom det meldes inn flere samtidige
behov i det samme området.
Installert og tilgjengelig spoleytelse i spolejordet nett er et ansvar som skal håndteres og ivaretas av
konsesjonær. (flyttet til første ledd)
Med bakgrunn i punktene over, vil systemansvarlig vurdere om tidspunkt og andre forutsetninger for
den rapporterte driftsstansen bør godkjennes, eller hvorvidt det er behov for å sende driftsstans tilbake
til konsesjonær med forslag om endringer av starttidspunkt, varighet, gjeninnkoblingstider eller andre
relevante krav til gjennomføring. I enkelte tilfeller kan det bli behov for å foreslå omprioritering av andre
allerede vedtatte driftsstanser.
Systemansvarlig vil kunne godkjenne og vedta driftsstansen, eventuelt etter endringer av tidspunkter
eller andre forutsetninger i samråd med konsesjonær. Systemansvarlig vil også kunne gjøre et vedtak
om avslått driftsstans, med angivelse av årsak for dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjent
eller avslått driftsstans. Ved avslag på driftsstans skal årsaken for dette angis i vedtaksbrevet.
Vedtak om planlagt driftsstans sendes på epost fra systemansvarlig. I tillegg blir det markert i Fosweb
at driftsstansen er vedtatt. Vedtaket sendes til konsesjonær som har rapportert driftsstansen i henhold
til kontaktdata registrert i Fosweb og til alle konsesjonærer som kan bli berørt. En konsesjonær mottar i
utgangspunktet vedtak om alle driftsstanser innenfor sitt område. Dersom konsesjonær ønsker å motta
kopi av vedtak om driftsstanser for flere anleggsdeler, kan anlegg/stasjoner som ligger innenfor
konsesjonærens område justeres.
Iht. forvaltningsloven (ang. enkeltvedtak) skal en part varsles og gis anledning til å uttale seg før vedtak
treffes, vedtaket skal være skriftlig, det skal inneholde en begrunnelse for beslutningen og opplysninger
om klageretten. Systemansvarlig legger til grunn at så lenge en konsesjonær selv rapporterer en
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driftsstans og har koordinert denne mot berørte parter før innrapportering, så anses partene som varslet.
(flyttet fra femte ledd)
For driftsstanser som medfører produksjonstilpasning, skal eget vedtak sendes om dette. Dette i
henhold til fos § 8b annet ledd. For produksjonstilpasning skal det også sendes varsel om vedtak slik at
berørte produsenter får tilstrekkelig anledning til å redusere kostnader/ulemper ved driftsstansen og
mulighet til å uttale seg om forhold som er av betydning for produksjonstilpasningen.
1.11.3.3 Tredje ledd
Systemansvarlig legger til grunn at det kun er driftsforstyrrelser og driftsstanser som oppstår på grunn
av uforutsette hendelser som kan defineres som ikke planlagte driftsstanser og som kan dermed skal
behandles etter bestemmelsens tredje ledd. Eksempler på uforutsette hendelser som kan berøre
kraftsystemet og gi behov for en ikke planlagt driftsstanser er skogbrann, ras, flom, behov for feilsøking
mv, nødvendig feilretting og lignende.
Utfall som følge av feil regnes også som en ikke planlagt driftsstans. Slike utfall som medfører langvarig
utkobling skal rapporteres til systemansvarlig så snart som mulig etter utfallet, med angivelse av
forventet feilrettingstid.
Ikke planlagte driftsstanser behandles som systemkritiske så lenge det er "mindre enn tre måneder fra
tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til vedtaket må iverksettes". De aller fleste ikke
planlagte driftsstansene er tidskritiske, og kan ikke påklages.
Ikke planlagte driftsstanser skal rapporteres så raskt behovet eller den uforutsette hendelsen oppstår.
Ved nødutkoblinger der det ikke er mulig å rapportere driftsstans til systemansvarlig i forkant, skal dette
rapporteres så raskt som mulig i etterkant. Formål og vurderinger som beskrevet under annet ledd vil
også gjelde ved behandling og samordning av driftsstanser etter tredje ledd. Ikke planlagte driftsstanser
som følge av driftsforstyrrelser, nødutkobling og nødvendig feilretting, vil imidlertid i større grad kunne
medføre omprioritering av allerede vedtatte driftsstanser, nye delingspunkter eller spesielle
driftskoblinger som kan endre risikonivået. (deler av innhold er flyttet til femte ledd)
I praksis må denne typen driftsstanser ofte behandles umiddelbart, avhengig av type hendelse og hvor
lang tid det er til utkoblingsbehovet. (deler av innhold er flyttet til femte ledd)
Vedtak om ikke planlagt driftsstans sendes på epost fra systemansvarlig til konsesjonær, med kopi til
berørte parter i henhold til varslingslister som oppdatert i Fosweb. I tillegg blir det markert i Fosweb at
driftsstansen er vedtatt. Vedtaket sendes til konsesjonær som har rapportert driftsstansen, i henhold til
kontaktdata registrert i Fosweb og til alle konsesjonærer som kan bli berørt.
For ikke planlagte driftsstanser som medfører produksjonstilpasning, skal eget vedtak sendes om dette.
1.11.3.4 Fjerde ledd
Systemansvarlig vil kan på eget initiativ kunne omprioritere vedtatte driftsstanser dersom det oppstår
værforhold, driftsforstyrrelser, endringer i produksjonsforhold mm, som endrer forutsetningene for
gjennomføring av den vedtatte driftsstansen. Initiativ til omprioritering kan også komme fra konsesjonær.
Omprioritering innebærer at en vedtatt driftsstans avlyses eller at vedtatt utkoblingstidspunkt eller
innkoblingstidspunkt endres med mer enn 4 timer.
Behov for endring eller avlysning av vedtatt driftsstans må rapporteres til systemansvarlig snarest
mulig direkte via Fosweb. Konsesjonær må opplyse om årsak til endring/avlysning. Forespørsel om
omprioritering må behandles og vedtas av systemansvarlig (ved driftsstanskontoret) før endringene
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kan gjøres gjeldende. (Deler av avsnitt flyttet til femte ledd)
Dersom systemansvarlig avdekker at konsesjonær ikke har iverksatt arbeid innen 4 timer etter vedtatt
utkoblingstidspunkt vil systemansvarlig legge til grunn at driftsstansen er avlyst og omprioritert av
konsesjonær.
Før systemansvarlig tar initiativ til eller vedtar en omprioritering vil systemansvarlig foreta en vurdering
av de samlede samfunnsøkonomisk konsekvenser. Driftsstansen skal omprioriteres dersom
merkostnader for berørte konsesjonær er mindre enn forventet samfunnsøkonomiske nytte ved flytting.
Systemansvarlig skal sende vedtak om omprioritering. Vedtaket er systemkritisk dersom behovet for
omprioritering er rapportert mindre enn tre måneder før tidspunkt for ønsket omprioritering (ref. fos § 28
tredje ledd).
Forespørsel om omprioritering kan bli avslått (ved vedtak) dersom endringen ikke kan gjennomføres,
herunder at forespørsel om endring er mottatt for sent, eller at systemansvarlig vurderer at nytten ved
omprioritering er mindre enn kostnadene. Et slikt avslag vil bli begrunnet.
Når systemansvarlig fatter vedtak om omprioritering av en driftsstans skal det i vedtaket inntas en
begrunnelse. Det vil også bli informert om at de som blir berørt av omprioriteringen kan kreve betaling
for kostnader som oppstår som følge av dette i henhold til sjette ledd.
I enkelte tilfeller kan det oppstå forsinkelser i ut- og innkoblinger av anleggsdeler som følge av
tidkrevende koblingsoppdrag og uforutsette hendelser. Tidspunkt for gjennomføring av driftsstans kan
derfor bli flyttet av systemansvarlig med inntil 2 timer i forhold til vedtatt tidspunkt uten at dette innebærer
en omprioritering av den vedtatte driftsstansen. (flyttet hit fra annet ledd)
1.11.3.5

Femte ledd

Krav til format ved rapportering av driftsstans
Plan for driftsstans rapporteres til systemansvarlig via Statnetts webportal Fosweb Driftsstans.
Forespørsel om eventuell endring eller avlysning (omprioritering) av driftsstans skal også rapporteres
her.
Konsesjonær plikter å kontrollere og holde informasjon oppdatert i Fosweb, så som kontaktopplysninger,
brukerrettigheter og epostadresser, varslingslister (oversikt over konsesjonærer som skal ha kopi av
vedtak om driftsstans), behovseier på driftsstanser og endringer ved eventuelle konsesjonærbytter.
Konsesjonærer kan finne informasjon om alle vedtatte driftsstanser i Fosweb.
Rapporterte planer for driftsstans som ikke er korrekt utfylt vil kunne bli returnert eller avvist.
Krav til innhold ved rapportering av driftsstans
Arbeid med eller uten utkobling:
• Det skal angis hvorvidt arbeidet krever utkobling. Eksempler på dette er driftsstanser som ikke
krever utkobling er arbeid som påvirker funksjonaliteten til systemvern, termovisjon med krav til
minimum last, AUS-arbeid med lastbegrensning og annet som er sentralt for utøvelsen av
systemansvaret. (tekst delvis flyttet ned til avsnitt om 'Arbeidsbeskrivelse')
Anleggsdeler:
• Anleggsdeler man rapporterer driftsstans på er ledninger, transformatorer, samleskinner,
generatorer, reaktive kompenseringsanlegg og Petersenspoler. Dersom det for eksempel skal
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•

•
•

•

jobbes på en bryter som medfører utkobling av en ledning, er det ledningen det skal rapporteres
driftsstans på.
De anleggsdeler som må kobles ut for å utføre arbeidet skal registreres, eventuelt berørt
anleggsdel dersom arbeidet ikke krever utkobling. Ved arbeid som krever samtidig utkobling av
flere anleggsdeler, skal alle anleggsdelene registreres.
Dersom ulike anleggsdeler i en overføring har ulik varighet og ulike inn- og utkoblingstidspunkt
for driftsstans, skal disse meldes inn som separate driftsstanser.
Konsesjonær kan kun rapportere driftsstans på anlegg de selv eier. Dersom et arbeid krever
utkobling av en annen konsesjonærs anlegg, er det denne konsesjonæren som må rapportere
driftsstans. Det vises blant annet til overføringer hvor deler av overføringen eies av annen
konsesjonær. Slik gjensidig behov for utkobling av annen konsesjonærs anleggsdeler
forutsettes avtalt mellom partene før rapportering av driftsstans.
Dersom en konsesjonær har behov for driftsstans for overføringsanlegg som er nær ved eller
som krysser den andre parts anlegg, slik at det er behov for utkobling av begge parters eller
den annen parts anlegg, må driftsstans rapporteres av den konsesjonær som eier anleggene.
Det forutsettes at det etableres avtaler mellom konsesjonærene slik at det sikrer muligheter for
driftsstans også i slike tilfeller. (Punktet er flyttet hit fra første ledd)

Planlagt eller uforutsett ikke planlagt driftsstans:
• Det skal angis om driftsstansen er en planlagt eller uforutsett ikke planlagt driftsstans. Dette er
bakgrunn for bestemmer om vedtak skal gjøres i henhold til bestemmelsens annet eller tredje
ledd.
Årsak til driftsstans:
• Det skal angis årsak til driftsstansen, der det velges blant forhåndsdefinerte årsaks-kategorier,
samt en utfyllende beskrivelse. Konsesjonær kan i tillegg legge inn en utfyllende beskrivelse.
• Dersom driftsstansen skyldes en uforutsett ikke planlagte hendelse er det viktig å angi årsak for
dette.
Arbeidsbeskrivelse:
• Det skal angis hvilke komponenter det skal arbeides på, og eventuelt i hvilken stasjon, samt en
kort beskrivelse av arbeidet. For driftsstanser på ledninger er det viktig å angi hvorvidt arbeidet
foregår på ledning eller i stasjon. I arbeidsbeskrivelsen kan det også angis annen informasjon
som er relevant for systemansvarlig i saksbehandlingen.
• Det må oppgis om det er behov for særskilte tiltak fra systemansvarlig under gjennomføringen
av driftsstans. Eksempel på kan være behov for min. og maks. last ved hhv. termografering og
AUS arbeid. (deler av grønn tekst hentet hit fra femte ledd, avsnitt om 'Driftsstans med eller
uten utkobling')
• Her må det også gjøres oppmerksom på om det er behov for at en annen konsesjonær enn den
som er behovseier utfører koblinger i forbindelse med gjennomføring av driftsstansen.
Koordinering med andre konsesjonærer:
• Det skal angis om driftsstansen er koordinert med berørte konsesjonærer. Det forutsettes at
konsesjonær har koordinert driftsstansen med berørte parter før rapportering. Med koordinering
menes å identifisere alle parter som blir berørt, bekrefte at disse er kontaktet og oppsummere
tilbakemeldinger/bekreftelser fra disse. Dette skal oppgis i driftsstansen ved rapportering. Det
skal også oppgis hvorvidt produksjon blir berørt av driftsstansen. Partene skal så langt det lar
seg gjøre koordinere sine behov for driftsstanser for å minimere de samlede konsekvensene av
disse. (Grønn tekst er delvis hentet fra første ledd)
Ut- og innkoblingstidspunkt:
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•

•
•
•
•

Tidspunktene refererer til når anleggene skal kobles ut og inn. Tid for markering, sikring og
inspeksjon av anlegg, samt avsikring og klargjøring for innkobling (MSI) skal være inkludert i
utkoblingsperioden. Tiden man kan arbeide på anlegget vil derfor kunne være kortere enn den
innmeldte utkoblingsperioden.
Det forutsettes at det planlegges for minimum utetid i hver enkelt utkobling.
Anleggsdeler med ulike utetider skal rapporteres som separate driftsstanser.
Det skal klart komme frem hvilke perioder anleggsdelen er utilgjengelig for kraftsystemet.
Arbeid som går over flere perioder, der anleggsdelen er tilgjengelig i mellomtiden, skal
rapporteres som separate driftsstanser. Det må oppgis hvorvidt driftsstansen er en del av en
overliggende plan.

Fleksibilitet på tidspunkter:
• Det skal angis om det er fleksibilitet på de angitte ut- og innkoblingstidspunkter. Dette er viktig
informasjon for systemansvarlig ved samordning mot andre driftsstanser og ved vurderinger
opp mot last- og produksjonsforhold.
Gjeninnkoblingstid:
• Det skal angis hvorvidt det er mulig, og i løpet av hvor lang tid, å koble inn igjen anlegget,
dersom det skulle bli behov for dette underveis i arbeidet. Muligheten for gjeninnkobling og
tilhørende gjeninnkoblingstid vil kunne være avgjørende for behandling av driftsstansen, og det
er viktig at dette er nøye vurdert.
• Gjeninnkoblingstiden skal angis som den lengste tiden det kan ta å koble inn anlegget i løpet
av driftsstansen, inklusive tid til avsikring og klarmelding. Ved varierende gjeninnkoblingstid i
løpet av arbeidet, kan dette kommenteres.
• Gjeninnkoblingstid over to timer må særskilt begrunnes.
Innkobling på natt/helg:
• Alle driftsstanser skal gjennomføres så effektivt som mulig.
• Normalt skal anleggene kobles inn i perioder hvor det ikke pågår arbeid.
• For arbeid som pågår mer enn én dag, skal det angis om anleggene kan kobles inn på natt og
helg, tidspunkter for dette, og eventuelle kommentarer som angir konsekvensene av
innkoblingen.
Behovseier:
• Behovseier er den som har ønske om/behov for driftsstansen, f.eks. prosjektleder eller
prosjektplanlegger, eller i noen tilfeller den som registrerer driftsstansen.
• Behovseier vil få varsling på epost ved registrering og endring av driftsstans, og eventuell
påminnelse en viss tid før planlagt utkobling.
Midlertidig gjenopprettingsplan (GO-plan) under gjennomføring av planlagt driftsstans:
• Dersom det rapporteres driftsstans som vil gi N-0 drift eller av andre årsaker gir en vesentlig
svekket forsyningssikkerhet, skal konsesjonær utarbeide, og skriftlig rapportere, plan for effektiv
gjenoppretting av normal drift ved driftsforstyrrelser som kan oppstå under gjennomføring av
driftsstansen. Systemansvarlig, ved Driftsstanskontoret, vil angi hvilken konsesjonær som har
ansvar for utarbeidelse av gjenopprettingsplanen i de tilfeller der denne er en annen
konsesjonær enn den som har rapportert driftsstansen. Frister og krav for utarbeidelse av
midlertidig gjenopprettingsplan er nærmere beskrevet i retningslinjene for fos § 12.
Krav til forespørsel om omprioritering:
• Konsesjonær må opplyse om årsak til endring/avlysning av vedtatt driftsstans ved forespørsel
om omprioritering i Fosweb.
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Frister for rapportering og behandling av driftsstans
Systemansvarlig differensierer håndteringen av planlagte driftsstanser basert på om behovet for
driftsstans rapporteres innen 1. september foregående år (årsplan), eller om behovet rapporteres etter
dette tidspunktet. (Avsnitt flyttet ned fra annet ledd)
Følgende frister gjelder:

Årsplan

Planlagte
driftsstanser
Løpende
rapportering
Ikke planlagte
driftsstanser

Endringer
Omprioriteringer

Siste Ffrist
rapportering
1. september

Frist behandling

Omfatter

1. desember

3 måneder før oppstart
Se nedenfor

3 uker etter
rapportering

Snarest og senest 12
timer etter hendelsen
som utløste (behov
for) driftsstans
Umiddelbart etter at
behov for endring
ompriorietering blir
kjent

Snarest

Transmisjonsnett,
inkludert
utenlandsforbindelser,
nedtransformering til
regionalnett, samt
produksjonsanlegg
tilknyttet
transmisjonsnettet
Driftsstanser som ikke
har krav om
rapportering til årsplan
Se nedenfor
Uforutsette hendelser,
inkl. driftsforstyrrelser
med "varige" feil.

3 uker etter endring
rapportering

Alle endringer i
omrpioriteringer av
vedtatte driftsstanser

Driftsstanser som krever produksjonstilpasning må rapporteres i tilstrekkelig tid for både behandling og
varsling av vedtak ref. retningslinjer for fos § 8b annet ledd.
Frister for rapportering av planlagte driftsstanser (etter årsplanfrist)
•

Mer enn 3 mnd før utkoblingsdato
o Driftsstanser for nettanlegg i regional- og transmisjonsnettet som berører andre konsesjonærer
(se første ledd) og som ikke er koordinert* før innmelding i Fosweb
o Driftsstanser for produksjonsenheter tilknyttet transmisjonsnettet
o Driftsstanser som innebærer at systemansvarlig
• må fatte vedtak om produksjonstilpasning
• må redusere handelskapasitet

•

3 uker – 3 mnd før utkoblingsdato
o Driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet som er koordinert* med alle berørte før
innmelding i Fosweb.
o Driftsstanser for reaktive komponenter.
o Driftsstanser for produksjonsenheter tilknyttet regionalnettet.

•

0-3 uker før utkoblingsdato
o Driftsstanser som er "i skyggen av" en vedtatt driftsstans. Dersom "opprinnelig" driftsstans
avlyses vil de driftsstanser som ligger i skyggen også måtte avlyses. Det må etableres en
kobling mellom "opprinnelig" driftsstans og de driftsstanser som ligger i skyggen av denne.

* Med koordinert driftsstans menes:
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En driftsstans regnes som ferdig koordinert dersom konsesjonær med nettanlegg har blitt enig med alle
berørte konsesjonærer om at driftsstansen kan gjennomføres uten bruk av systemansvarliges
virkemidler. Slik enighet skal dokumenteres ved innmelding av driftsstansen og omfatter at:
• Alle underliggende konsesjonærer med nettanlegg har akseptert eventuell redusert
leveringskvalitet.
• Alle eventuelle konsesjonærer med parallelførte nettanlegg har akseptert eventuell redusert
leveringskvalitet.
• Alle berørte produsenter har akseptert eventuelle begrensninger i produksjonen uten at
systemansvarlig benytter spesialregulering eller vedtak om produksjonstilpasning.
• Produsenter som har avtalt med konsesjonær at de skal stå under driftsstansen, må melde inn
driftsstans for egne anlegg for samme tidsperiode som for nettanlegget. Produsenter må selv
utarbeide markedsmelding dersom dette er påkrevd.
• Produsenter som må redusere produksjonen i henhold til avtale med konsesjonær med behov for
driftsstans, må i sine anmeldinger i markedet hensynta produksjonsbegrensninger som avtalt.
Produsenter må selv utarbeide markedsmelding dersom dette er påkrevd.
Et nettselskap kan vurdere om forskrift om leveringskvalitet § 2-3 første og annet ledd skal benyttes.
For nettanlegg i regional- og transmisjonsnettet må imidlertid nettselskap også forholde seg til
innmelding av driftsstanser etter fos § 17 og herværende retningslinjer.
Dersom systemansvarlig etter vedtak mottar klage på en driftsstans som er vurdert som ferdig koordinert
fra konsesjonær som rapporterer driftsstans, vil systemansvarlig sende driftsstansen tilbake til
konsesjonær med beskjed om at driftsstansen må koordineres på nytt. Dette vil da bli vurdert som en
driftsstans som ikke er tilstrekkelig koordinert før rapportering.
Systemansvarlig vil føre en streng praksis for overholdelse av frister, spesielt for planlagte driftsstanser
som antas å påvirke kapasiteter i markedet eller som medfører innestengt produksjon eller høy KILEeksponering. Dersom slike driftsstanser rapporteres mindre enn tre måneder før utkoblingstidspunktet,
må det forventes at driftsstansen blir avvist.
Under utdypes forutsetninger og konsekvenser ved fristene angitt i tabellen ovenfor:
Årsplan:
• Driftsstanser til årsplan gjelder planer for kommende kalenderår. Rapporterte driftsstanser med
oppstart senere år, blir formelt behandlet ved årsplanleggingen for det aktuelle år.
• Driftsstanser rapportert etter årsplanfristen vil ikke inngå i årsplanleggingen, og blir behandlet
først etter at årsplan er lagt (dvs. etter 1. desember). Behandlingsfristen løper også fra dette
tidspunkt. (Dette avsnittet er flyttet ned fra annet ledd)

Planlagte driftsstanser:
• Her menes planlagte driftsstanser som rapporteres etter at årsplan er lagt. (Deler av dette
avsnittet er flyttet ned fra annet ledd)
Ikke planlagte driftsstanser:
• Driftsstanser som følge av uforutsette hendelser og nødvendig feilretting, anses som ikke
planlagte driftsstanser, og behandles etter tredje ledd.
• Ikke planlagte driftsstanser skal rapporteres så raskt som mulig etter at behovet eller hendelsen
er kjent. Dersom det er mindre enn tre måneder til utkobling, behandles driftsstansen som et
systemkritisk vedtak. Det antas at de aller fleste ikke planlagte driftsstanser er av en slik art.
• Ved utfall eller nødutkobling med varige feil, skal driftsstans rapporteres til systemansvarlig når
feilårsak er fastslått og forventet innkoblingstid er avklart, dog senest innen 12 timer etter utfall
eller utkobling.
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Omprioritering (endring og avlysning):
Behov for endring eller avlysning av vedtatt driftsstans må rapporteres systemansvarlig snarest mulig.
Ønske om endring/avlysning rapporteres direkte via Fosweb. Systemansvarlig (ved driftsstanskontoret)
må i tillegg kontaktes per telefon/epost ved ønske om nært forestående (<=1 uke) endringer. Akutte
behov for endringer utenfor driftsstanskontorets arbeidstid må rapporteres systemansvarlig (ved
regionsentral). Konsesjonær må opplyse om årsak til endring/avlysning. Forespørsel om omprioritering
må behandles og vedtas av systemansvarlig (ved Driftsstanskontoret) før endringene kan gjøres
gjeldende. (Grønn tekst flyttet hit fra fjerde ledd)
For beregning av tremånedersfristen for bestemmelsens tredje og fjerde ledd, velger systemansvarlig
her å tolke "tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes" som datoen driftsstansen eller ønske
om omprioritering er rapportert.
Iht. forvaltningsloven (ang. enkeltvedtak) skal en part varsles og gis anledning til å uttale seg før vedtak
treffes, vedtaket skal være skriftlig, det skal inneholde en begrunnelse for beslutningen og opplysninger
om klageretten. Systemansvarlig legger til grunn at så lenge en konsesjonær selv rapporterer en
driftsstans og har koordinert denne mot berørte parter før innrapportering, så anses partene som varslet.
Koordinering mot berørte parter skal bekreftes av konsesjonær ved rapportering av driftsstansen i
Fosweb. (Deler av dette avsnittet er flyttet til første ledd)
1.11.3.6 Sjette ledd
Kostnader ved omprioritering av driftsstanser skal betales av den som har initiert omprioriteringen. Det
kan være systemansvarlig, berørte konsesjonærer eller anleggskonsesjonæren selv som ønsker å
omprioritere sine en vedtatt driftsstanser. Berørte konsesjonærer kan også be om omprioritering av
vedtatte driftsstanser. Ettersom det er den som tar initiativet til omprioriteringen som skal betale øvrige
konsesjonærers kostnader som følger av dette, må det klart fremgå hvem som er initiativtaker. Behov
for omprioritering skal derfor rapporteres til systemansvarlig via Fosweb.
Før en vedtatt driftsstans blir omprioritert vil systemansvarlig forsøke å avklare tilhørende konsekvenser
og synliggjøre dette for de som blir berørt. Ofte vil slike omprioriteringer skje raskt som følge av
uforutsette forhold. I slike tilfeller vil kostnader ved omprioriteringen blir kartlagt i ettertid.
Ved beregning av kostnader for omprioritering vil følgende elementer kunne inngå:
• Vanntap for produsenter
• Systemansvarliges økte behov for spesialregulering
• Konsesjonærenes kostnader ved at inngåtte entreprenøravtaler må kanselleres eller endres
• Konsekvenser av at leveranser av materiell må endres
• Tap av arbeidstimer
Ettersom tapte handelsinntekter, flytting av vedtatt produksjonstilpasning som ikke medfører vanntap,
økt KILE eksponering og redusert forsyningssikkerhet ikke kan dokumenters som kostnader for
enkeltkonsesjonærer vil dette ikke inngå i kostnader som skal dekkes av den som initierer
omprioriteringen.
Merkostnad for behandling og koordinering av omprioriterte driftsstanser vil ikke være av en slik
størrelsesorden at det er hensiktsmessig å kreve betaling for dette.
Dersom en driftsstans må omprioriteres som følge av en driftsforstyrrelse skal systemansvarlig betale
for konsesjonærenes kostnader som følge av dette. Dette gjelder også når en driftsstans må
omprioriteres for å opprettholde tilfredsstillende leveringskvalitetforsyningssikkerhet eller
spenningskvalitet. I de fleste tilfeller vil det være systemansvarlig selv som tar initiativ til slike
omprioriteringer. Dersom den som har rapportert behov for driftsstans eller annen berørt konsesjonær
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tar initiativ til slik omprioritering vil systemansvarlig vurdere om det er grunnlag for dette før
omprioritering blir vedtatt. Dette vil blant annet være avhengig av om omprioriteringen er gjennomførbar
og i hvilken grad dette vil avhjelpe den aktuelle situasjonen.
Berørte konsesjonærer må kunne dokumentere sine merkostnader ved omprioritering.
Faktura sendes til Statnett v/Driftsstanskontoret. Systemansvarlig ber om, i forbindelse med vedtak om
omprioritering, å få tilsendt underlaget for konsesjonærenes eventuelle kostnader ved dette så snart
som mulig. Minimum tre måneder etter mottatt underlag vil systemansvarlig fatte vedtak om betalingens
størrelse og om hvem som skal dekke hvilke kostnader overfor hvilke konsesjonærer.

1.12 Retningslinjer for fos § 18
Forskriftens ordlyd
§ 18.Målinger og meldinger
Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å overføre til systemansvarlige de målinger og
meldinger som er nødvendig for en effektiv drift og utnyttelse av kraftsystemet.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 18
RME har ikke bedt om oppdateringer av retningslinjene for fos § 18, men systemansvarlig ser behov for
å gjennomføre noen endringer. Endringene gjøres for å tilpasses Nasjonal Veileder for Funksjonskrav
(NVF), samt for å få inn informasjon om håndtering av ev. behov for installasjon av utstyr for målinger
og meldinger.
Kapittelhenvisning til NVF tas ut, dette for å unngå å måtte oppdatere retningslinjer for fos § 18 ved ev.
fremtidige oppdateringer av NVF.
I forarbeidene til fos § 18, fra 2002 står det "Dette er et enkeltvedtak som kan medføre at konsesjonær
må anskaffe og montere nødvendig utstyr for å fremskaffe målingen." Systemansvarlig har lagt til et
avsnitt i retningslinjene for å presisere situasjoner der konsesjonær må installere utstyr for å kunne
fremskaffe målinger og meldinger til systemansvarlig. Dette anses som en presisering av eksisterende
praktisering. Systemansvarlig vil presisere at det legges til rette for at installasjon av nødvendig utstyr
skal kunne gjøres ifm. nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg gjennom at dette avdekkes i fos
§ 14-behandlingen. Dette for å unngå senere fordyrende installasjoner.
Videre er det tatt inn en opplisting av mulige målinger som vil kunne etterspørres fra HVDC-anlegg.
Denne opplistingen sto tidligere i NVF.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 18
1.12.3.1 Første ledd
Ved behov for, eller ved manglende, utveksling av målinger og meldinger som er nødvendige for en
sikker koordinering av kraftsystemet, kan systemansvarlig kreve at utveksling av slike målinger og
meldinger opprettes, samt stille krav til hvordan de skal overføres.
De krav som stilles til informasjonsutveksling og måleutstyr vil omtales i Nasjonal veileder for
funksjonskrav, som er vedlegg til retningslinjer for fos § 14. Se kapittel 7 og 13.
Tilfeller hvor systemansvarlig vil vurdere behov for målinger og meldinger:
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•

•

•

Ved idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg vil systemansvarlig følge
opp krav til målinger og meldinger gjennom fos § 14-prosessen. Dette for å unngå fordyrende
endringer i utstyr og arbeid i anlegg i etterkant av idriftsettelse.
I enkelte situasjoner vil systemansvarlig kunne kreve overføring av målinger og meldinger samt
utstyr for dette i eksisterende anlegg, uavhengig av konsesjonærens planlagte endringer. Dette
vil kunne være aktuelt i tilfeller hvor man gjennom operativ drift eller etter feilhendelser ser behov
for å fremskaffe målinger og meldinger som mangler.
Dersom nøyaktighet, tidsforsinkelse og tilgjengelighet på overførte målinger og meldinger ikke
er tilfredsstillende, kan systemansvarlig kreve at konsesjonær iverksetter tiltak for utbedring.

Dersom det er behov for anskaffelse og installasjon av nødvendig utstyr for å kunne fremskaffe påkrevde
målinger og meldinger må dette dekkes av konsesjonær.
Det vil fremgå av vedtak iht. fos § 18 hvorfor systemansvarlig har behov for de aktuelle målinger og
meldinger, hvilke målinger og meldinger som skal utveksles, på hvilket format og av hvilken kvalitet det
forventes at disse har. Vedtak etter fos § 18 er ikke systemkritiske.
Oversikt over aktuelle målinger og meldinger:
Meldinger kan innebære bl.a. bryterindikeringer, transformatorers/spolers trinnkoblerstilling/-posisjon,
indikeringer fra regulatorer, (Av/på, Spenning/MVAr) samt indikeringer på systemvern. Systemansvarlig
etterspør normalt indikeringer fra alle brytere som påvirker lastflyt, brytere som kobler en komponent
mot en samleskinne eller et knutepunkt og ev. seksjoneringsbrytere på samleskinner.
Målinger kan eksempelvis være (listen er ikke uttømmende):
Nettanlegg
• Aktiv effekt, P
• Reaktiv effekt, Q
• Strøm, I (rms og ev. kurveform)
• Spenning, U (rms og ev. kurveform)
• Ev. lastkoblerstilling/trinnkobler
• Regulatorsettpunkt som spenning eller reaktiv flyt, [kV eller MVAr]
• Frekvens
Produksjonsanlegg
• Aktiv effekt, P
• Reaktiv effekt, Q
• Strøm, I (rms og ev. kurveform)
• Spenning, U (rms og ev. kurveform)
• Signal fra dempespole (pendlingsregistrering)
• Frekvensreguleringsstatikk (i %)
• Spenningsstatikk (i %)
• Settpunkt, P [MW]
• Max MW, P [MW] (Slagbegrenser)
• Reduksjon fra max, %, (måleverdi som sier hvor mye produksjonen er redusert fra
maksimalpunkt. Av spesiell interesse for uregulerbar produksjon som vindkraft)
Forbruksanlegg/Last
• Aktiv effekt, P
• Reaktiv effekt, Q
• Strøm, I (rms og ev. kurveform)
• Spenning, U (rms og ev. kurveform)
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•
•

Ev. lastkoblerstilling/trinnkobler
Reduksjon fra max, %, (måleverdi som sier hvor mye lasten er redusert fra "normal". Av spesiell
interesse for last som er med i reservemarkeder)

HVDC-anlegg
• Aktiv effekt, P
• Reaktiv effekt, Q
• Strøm, I
• Spenning, U
• Frekvensreguleringsstatikk (i %)
• Spenningsstatikk (i %)
• Trinnkobler for transformatorer
Målinger og meldinger skal overføres til systemansvarlig ved hjelp av systemansvarliges gjeldende
standard for overføring av sanntidsinformasjon.

1.13 Retningslinjer for fos § 20
Forskriftens ordlyd
§ 20.Vern og reléplanlegging
Systemansvarlig kan fastsette type, plassering og innstilling av vern og gjeninnkoblingsutstyr i
regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter (reléplaner).
Konsesjonær er ansvarlig for tilfredsstillende vern i egne anlegg, herunder iverksetting av
reléplaner.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 20
Systemansvarlig har gjort to oppdateringer i retningslinjene basert på RMEs tilbakemeldinger i
godkjenningsbrevet.
Et avsnitt i retningslinjene til første ledd er flyttet til annet ledd. Avsnittet omhandler at konsesjonær skal
oppfylle krav til vernfunksjonalitet gitt av NVF.
I tillegg har systemansvarlig tatt inn et avsnitt fra svar på høringsinnspill i retningslinjene. Dette avsnittet
utdyper hvilke releplaner systemansvarlig skal få tilsendt fra konsesjonærene.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 20
Første ledd
Konsesjonær er selv ansvarlig for å utarbeide løsning for vernsystemet og innstillingsplaner for egne
vernenheter.
I tilfeller der et vernsystem dekker flere konsesjonærer skal konsesjonærene utarbeide løsning for
vernsystemet. Eier av vernenhet(er) skal utarbeide innstillingsplaner for egne vern. Dette skal skje i
samråd med eier av beskyttet komponent.
I alle tilfeller skal konsesjonærene sikre at vernsystemet oppfyller de krav til vernfunksjonalitet som er
beskrevet i NVF, nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet. Denne veilederen foreligger som
vedlegg til retningslinjer for fos § 14. Den enkelte konsesjonær er selv ansvarlig for anskaffelse av utstyr
og innstilling av dette i henhold til gjeldende innstillingsplan.
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Systemansvarlig kan fatte vedtak om type, plassering og innstilling av vern og gjeninnkoblingsutstyr i
regional- og transmisjonsnettet, samt tilknyttede produksjonsenheter.
Dette vil kunne inntreffe i tilfeller der det avdekkes at vernsystemene ikke gir tilfredsstillende
funksjonalitet.
•

For nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg vil slike tilfeller kunne avdekkes i
forbindelse med gjennomgang av fos § 14 søknader. Konsesjonær må i denne søknaden
opplyse om at krav beskrevet i NVF ikke er oppfylt.

•

Systemansvarlig kan gjennom fos § 20 fatte vedtak for eksisterende anlegg dersom
konsesjonæren ikke har tilfredsstillende vernløsninger. Dette kan eksempelvis oppdages i
forbindelse med nye prosjekter, gjennomgang etter driftsforstyrrelser og øvrig arbeide knyttet til
vernsystemer.

•

Ved tilfeller der en konsesjonærs vernløsning kan få innvirkning på en annen konsesjonærs
vernløsning skal konsesjonærene forsøke å komme til en enighet om dette. Dersom flere
konsesjonærer blir berørt og disse ikke kommer til enighet om valg av vernløsning, vil
systemansvarlig vedta løsning som ivaretar tilfredsstillende systemfunksjonalitet.

•

Tilfeller der konsesjonær(er) tar initiativ til at systemansvarlig foretar en vurdering

Systemansvarlig legger som hovedregel NVF (Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i kraftsystemet,
vedlegg til retningslinjer for fos § 14) til grunn i de vurderinger som gjøres når vernsystemer vurderes.
NVF beskriver funksjonskrav for vernsystemer, herunder krav til feilklareringstider for primære
vernfunksjoner og reservefunksjoner.
Det kan være tilfeller der vernsystemer ikke oppfyller kravene gitt i NVF, eller forløperen FIKS 2012.
Dette vil kunne gjelde eldre anlegg som ble bygget før NVF eller FIKS trådte i kraft. Noen av disse
anleggene kan være utformet på en slik måte at det ikke er mulig å oppfylle kravene uten å måtte foreta
dyre investeringer for å oppfylle gjeldende krav. I slike tilfeller kan systemansvarlig komme med forslag
til forbedring og fatte vedtak om dette iht. fos § 20 eller fos § 14.
Innsending av reléplaner
Reléplaner sendes inn til systemansvarlig via Fosweb iht. energilovforskriften § 6-1 (fra 1.1.2019,
tidligere fos § 14a), første og annet ledd. Konsesjonær skal iht. enf § 6-1 sende inn releplaner for alle
produksjonsanlegg (aggregater) i kraftverk ≥ 1 MW, og for alle nettanlegg i stasjoner tilknyttet
transmisjonsnettet. (verninnstillinger for avganger og ev. samleskinnevern). Det skal sendes inn
reléplaner for alle avganger i stasjonene med unntak av reléplaner for hjelpeforsyning. Det vil si
reléplaner for samleskinnevern, ledningsavganger, transformatoravganger, produksjonsanlegg,
kondensatorbatteri, reaktorer m.m.
Gjeldende reléplaner skal sendes inn snarest mulig etter idriftsettelse, senest 4 uker etter idriftsettelse.
Releplaner for øvrige anlegg sendes inn på forespørsel fra systemansvarlig.
En reléplan skal inneholde de data som er nødvendige for å stille inn vern for å gi tilfredsstillende
funksjon. Det må tydelig fremgå hvilken stasjon og komponent releplanen gjelder for. Informasjon om
feilklareringstider, evt. manglende selektivitet eller ev. manglende verndekning må fremgå.
Eventuelle forutsetninger for tilfredsstillende vernfunksjon må også fremgå, eksempelvis om det er
spesifikke driftskoblinger som legges til grunn for å oppnå tilfredsstillende funksjon.
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Det må fremgå om det er enkelte driftskoblinger som medfører at angitte verninnstillinger/vernsystem
ikke vil gi tilfredsstillende funksjon. Dersom releplanen dekker innstillinger for flere parametersett må
dette tydelig angis.
Annet ledd
Ingen retningslinjer til annet ledd da dette er en konsesjonærplikt. I alle tilfeller skal konsesjonærene
sikre at vernsystemet oppfyller de krav til vernfunksjonalitet som er beskrevet i NVF, nasjonal veileder
for funksjonskrav i kraftsystemet. Denne veilederen foreligger som vedlegg til retningslinjer for fos §
14. Den enkelte konsesjonær er selv ansvarlig for anskaffelse av utstyr og innstilling av dette i henhold
til gjeldende innstillingsplan.

1.14 Retningslinjer for fos § 22b
Forskriftens ordlyd
§ 22b.Rapportering av spenningskvalitet
Konsesjonær skal rapportere til systemansvarlig spenningskvalitetsmålinger utført i henhold
til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-2 første, tredje, fjerde
og femte ledd. Systemansvarlig kan fastsette ytterligere parametere som skal rapporteres.
Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og metode for rapportering etter første ledd.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv innrapportering av
spenningskvalitetsdata i henhold til første ledd, og sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv
tilgang til og bruk av spenningskvalitetsdataene.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Reguleringsmyndigheten for energi dersom
konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til denne paragrafen.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for fos § 22b
Det er gjort to oppdateringer i retningslinjene til fos § 22b, basert på tilbakemeldinger fra RME i
godkjenningsbrevet.
RME skrev i godkjenningsbrevet at bestemmelsens første ledd gir systemansvarlig mulighet til å
fastsette ytterligere parametere som skal rapporteres utover de som er fastsatt i
leveringskvalitetsforskriften, og at de forventer at de aktuelle parameterne nevnes under dette leddet i
retningslinjene, eller at det vises til hvor disse er beskrevet. Systemansvarlig har lagt inn en setning som
henviser til aktuelle parametrene som skal rapporteres.
Videre kommenterte RME at avsnittet om unntak fra automatisk rapportering kunne oppfattes som at
systemansvarlig gjennom ordningen fatter enkeltvedtak om fritak fra retningslinjene. Systemansvarlig
har omskrevet avsnittet, og tydeliggjort hvordan unntak fra automatisk rapportering skal avklares med
systemansvarlig.

Forslag til oppdaterte retningslinjer for fos § 22b
Første ledd
Systemansvarlig vil i samarbeid med konsesjonærene fortløpende vurdere hvilke parametere som skal
rapporteres basert på hvilken bruk og nytte man ønsker å ha av den nasjonale
spenningskvalitetsdatabasen (NASDAT). Eventuelle endringer vil være gjenstand for høring hos
aktørene og godkjenning av Reguleringsmyndigheten for energi jfr. fos § 28a. Det vises til oversikt i
retningslinjer til fos § 22b annet ledd for gjeldende oversikt over spenningskvalitetsparametre som skal
rapporteres.
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Annet ledd
Format, innhold og metode for manuell rapportering
Manuell rapportering skal foregå som tidligere år, med unntak av at innrapportering skjer via pålogging
i Fosweb. Rapportering gjøres med eksport av måledata til PQDIF format (IEEE 1159.3) med en datafil
for hvert målepunkt. Manuell rapportering av spenningskvalitetsmålinger til NASDAT hos
systemansvarlig gjøres for måledata fra og med 2020 innen 1.februar påfølgende år via innlogging på
Fosweb-portalen. Etter at måledata for 2019 er innrapportert til Reguleringsmyndigheten for energi
(innen 1.2.2020), avsluttes innrapportering til Reguleringsmyndigheten for energis database.
Følgende spenningskvalitetsparametere skal rapporteres:
- Langsomme RMS spenningsvariasjoner
- Spenningssprang (>3%)
- Flimmer PLT
- Flimmer PST
- Kortvarige underspenninger
- Kortvarige overspenninger
- Total harmonisk forvrengning (THD)
Manuell rapportering vil tillates i en overgangsperiode frem til og med 01.02.2022. Data fra og med
01.01.2022 skal rapporteres inn automatisk.
Format, innhold og metode for automatisk rapportering
Innrapportering til systemansvarlig skal etter en overgangsperiode, der manuell rapportering fases ut,
foregå som automatisk overføring av rådata over krypterte tuneller fra måleinstrumentene til den
nasjonale databasen. Ved automatisk overføring av måledata fra instrumenter til databasen vil de
nødvendige rådata overføres uten noen konvertering, filtrering/aggregering og tap av informasjon.
Dataformat for automatisk overføring vil være standardformat for hvert enkelt måleinstrument (fabrikat
og modell). Ved automatisk overføring legges det til en ytterligere parameter som skal rapporteres,
markert med uthevet tekst i listen nedenfor.
Følgende spenningskvalitetsparametere skal rapporteres:
- Langsomme RMS spenningsvariasjoner
- Spenningssprang (>3%)
- Flimmer PLT
- Flimmer PST
- Kortvarige underspenninger
- Kortvarige overspenninger
- Total harmonisk forvrengning (THD)
- Individuelle overharmoniske spenninger opp til minimum 25.harmoniske
Unntak for automatisk rapportering
PQ måleinstrumenter avleses både over konsesjonærers egne kommunikasjonslinjer, men også med
eksterne leide fiberlinjer, DSL/ADSL, 4G bredbåndslinjer med mer. Dersom målepunkt har svært
ugunstig plassering mht. tilgang til kommunikasjonsløsninger etc. kan det avtales søkes om unntak fra
automatisk
overføring
av
måledata
fra
dette/disse
punktene.
Søknad om unntak må inneholde en grundig beskrivelse av målepunkt(ene) og hvorfor det er svært
utfordrende og/eller kostbart å opprette automatisk overføring fra dette/disse målepunktene. Søknaden
Informasjon om årsak til ønske om særskilt avtale sendes til systemansvarlig via firmapost@statnett.no
og merkes med fos § 22b. Informasjonen må inneholde en grundig beskrivelse av målepunkt(ene) og
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hvorfor det er svært utfordrende og/eller kostbart å opprette automatisk overføring fra dette/disse
målepunktene.
Registrering av nye målepunkter
For nye målepunkter må informasjonen om hvert målepunkt sendes inn via Fosweb. Dette gjelder
både for manuell og automatisk rapportering.
Informasjon om hvert målepunkt (“metadata”):
• Navn på målepunkt
• UTM sone
• UTM koordinat ØST
• UTM koordinat NORD
• Fylke
• Kommune
• Nominell spenning (kV)
• Minste Ik2, min (kA)
• Største Ik2, min (kA)
• Type nett (luft, kabel, blandet)
• Systemjording
• Produsent måleinstrument
• Klasse måleinstrument (A, B, S)
• Ev. kommentar
Krav til format og metoder
Systemansvarlig vil vurdere eventuelle nødvendige endringer i format og metode for overføring av
måledata opp mot eventuelle endringer i internasjonale standarder og nasjonale
sikkerhetsbestemmelser. Systemansvarlig skal på denne bakgrunn fastsette hvilken overføringsmetode
og hvilket format det er mest hensiktsmessig å benytte for en sikker og effektiv overføring av
rapporteringspliktige måledata. Eventuelle endringer i format og metode for overføring av måledata vil
medføre høring hos bransjen og senere godkjenning av Reguleringsmyndigheten for energi.
Konsesjonærer vil gis tilstrekkelig tid for å kunne tilpasse seg endringene.
Tredje ledd
Systemansvarlig tilrettelegger for et standardisert og sikkert opplegg for automatisk og kontinuerlig
innsamling (rapportering) av måledata inn i NASDAT. Dette gjelder både programvare og eventuelle
komponenter. Systemansvarlig skal kunne gi anbefaling til konsesjonærer på grundig testet hardware
med standardisert konfigurasjon for sikker og effektiv overføring av måledata.
Systemansvarlig skal sørge for at både måledata (rådata) og statistikk fra NASDAT er tilgjengelig for
alle konsesjonærer ved pålogging i Fosweb. Konsesjonærene vil få tilgang til måledata og statistikk fra
alle Statnetts målepunkter. De vil også få tilgang til måledata fra målepunktene til konsesjonærer.
Fjerde ledd
Ved manuell rapportering:
I overgangsperioden fra manuell opplasting av måledata til automatisk og kontinuerlig overføring av data
skal systemansvarlig skriftlig varsle Reguleringsmyndigheten for energi dersom konsesjonærer som
rapporterer manuelt ikke laster opp pålagte data innen de angitte frister.
Ved automatisk rapportering
Systemansvarlig skal sørge for tilstrekkelige systemer tilknyttet NASDAT for å kunne følge med på om
det oppstår feil ved at måledata ikke overføres (rapporteres) automatisk. Dersom feil i overføringen
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skyldes systemer (programvare, servere, komponenter) hos konsesjonærer skal systemansvarlig
umiddelbart varsle konsesjonær. Dersom konsesjonær ikke utbedrer feilen innen tidsfristen (2 uker) skal
systemansvarlig skriftlig varsle Reguleringsmyndigheten for energi. Tidsfristen er satt slik at
sannsynligheten for overskriving/tap av måledata skal være svært liten.

1.15 Retningslinjer for enf § 6-1
Forskriftens ordlyd
§ 6-1.Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse
Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet plikter å rapportere
anleggsdata til systemansvarlig.
Eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet plikter å rapportere anleggsdata til
systemansvarlig.
Rapporteringen etter første og annet ledd skal skje før nye anlegg eller endringer i eksisterende
anlegg settes i drift. For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal områdekonsesjonær
kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før nye anlegg eller endringer i eksisterende
anlegg kan settes i drift.
Systemansvarlig skal fastsette en nedre ytelsesgrense for hvilke produksjonsanlegg tilknyttet
distribusjonsnettet som omfattes av plikten i første og andre ledd.
Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og frist for rapportering etter denne paragrafen.
Systemansvarlig skal sende forslag til nedre ytelsesgrense, format, innhold og frist etter fjerde
og femte ledd på høring til berørte aktører. Etter gjennomført høring skal forslaget sendes Norges
vassdrags- og energidirektorat for godkjenning, sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene.
Godkjennelse kan nektes dersom Norges vassdrags- og energidirektorat finner at forslaget ikke er
hensiktsmessig utformet. Før iverksettelse skal berørte aktører varsles og gis en rimelig frist for å
tilpasse seg. Tilsvarende fremgangsmåte benyttes ved endring av nedre ytelsesgrense, format, innhold
og frist. Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi pålegg om endring.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i henhold
til denne paragrafen.
Systemansvarlig skal fortløpende oversende til Norges vassdrags- og energidirektorat
opplysninger innrapportert etter første og andre ledd, etter de kravene Norges vassdrags- og
energidirektorat setter.

Bakgrunn og begrunnelse for oppdatering av retningslinjer for enf § 6-1
Systemansvarlig ser behov for å gjøre oppdateringer av retningslinjene til energilovforskriften § 6-1
Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse. Systemansvarlig vurderer det som hensiktsmessig å
sende endringene på høring sammen med endringene i retningslinjene til forskrift om systemansvaret.
Retningslinjene til enf § 6-1 skal godkjennes av NVE.
Oppdateringene baseres på den versjon av retningslinjer for enf § 6-1 som har vært på høring i bransjen
tidligere, 23.12.2019-09.03.2020 og sendt til NVE for godkjenning 1.4.2020. Dette forslaget er fortsatt
ikke godkjent av NVE, men det er avklart at denne endringshøringen kan sendes ut med forbehold om
NVEs godkjenning. Tidligere endringer er ikke synliggjort med grønn/rød tekst. Informasjon og bakgrunn
for tidligere endringer ligger på Statnetts nettsider5. Det er nye endringer i retningslinjene som nå er på
høring.

5

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/horing-om-oppdaterteretningslinjer-for-utovelsen-av-systemansvaret/
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Systemansvarlig utvider rapporteringsomfanget under enf § 6-1 til også å omfatte HVDC-anlegg.
Informasjonen om HVDC-anlegg er ikke tidligere samlet inn i Fosweb fordi det stort sett var Statnett
som hadde slike anlegg, og det ble prioritert å få etablert løsning for innrapportering av nettanlegg og
produksjonsanlegg. Arbeidet med dette er nå i mål, og systemansvarlig vil derfor inkludere HVDCanlegg i rapporteringsomfanget. HVDC-anlegg er også kravstilt gjennom Nasjonal Veileder for
Funksjonskrav i kraftsystemet (NVF), som er et vedlegg til retningslinjene for fos § 14, og skal omsøkes
iht. fos § 14. Det etableres nå er løsning for å få inn søknader iht. fos § 14 i Fosweb, og det er naturlig
å kunne knytte dette opp mot innrapporteringen i Fosweb.
Omfang av HVDC-anlegg forventes å øke ettersom flere andre aktører tar dette i bruk, eks.
industriformål og elektrifisering off-shore. Videre er det viktig at denne type informasjon også gjøres
tilgjengelig i Fosweb-løsning for de som har tjenstlig behov utover Systemansvarlig. Systemansvarlig
ser behov for å innhente denne informasjonen for å ivareta oppgaver knyttet til systemansvaret. Innhold
i rapporteringen, dvs. omfang av parametere og dokumenter som skal rapporteres er definert i
parameterlisten som er lagt ved i denne høringen.
Innføringen av HVDC-anlegg i rapporteringsomfanget medfører også noen endringer i
rapporteringsomfanget på understasjon, overføring og tilhørende ledningssegmenter (kabel og luftline).
Dette gjøres for å skille mellom type AC og HVDC anlegg. For anlegg tilknyttet HVDC vil
rapporteringsomfanget på overføring, kabel og luftline samlet sett være betraktelig mindre enn det som
kreves for et AC-anlegg. For understasjon med HVDC-anlegg vil det være behov for presisering av
enlinjeskjema og vern- og releplan for disse type anlegg. Denne endringen påvirker kun aktører som
skal bygge, eller gjøre endringer i understasjoner med tilknyttet HVDC-anlegg. For allerede
innrapporterte anlegg (overføringer, ledningssegmenter (luftliner eller kabler), transformatorer,
bryteranlegg, kompenseringsanlegg, etc.) tilknyttet HVDC-anlegget må disse kobles til HVDC-anlegg i
Fosweb. Innhold i rapporteringen, dvs. det økte omfanget av parametere og dokumenter som skal
rapporteres er nå definert i parameterlisten som er lagt ved denne høringen. Parametre som ikke endres
er ikke lagt ved høringen.
Videre er det gjort en presisering av primærviklingen på transformator for å tydeliggjøre omfanget på
rapportering av transformator. Endringen er gjort grunnet ulik definisjon på hva som er primærvikling
sett fra effektflyten på transformator. Dette medfører ingen reelle endringer for rapporteringsplikten til
aktørene.
Det er også lagt inn en presisering av at havari og beredskapstiltak skal meldes til systemansvarlig for
snarest mulig da det tidligere kun ble omtalt at 4 ukers fristen kan avvikes ved slike tilfeller.
Systemansvarlig har også lagt inn en presisering av når idriftsettelsesrapporter skal meldes inn i
Fosweb. Endringen er gjort for å tydeliggjøre konsesjonærenes ansvar, og medfører ingen reell endring
av dagens praksis. I tillegg har systemansvarlig myknet opp krav knyttet til forsinkelser knyttet til utføring
av tester. Systemansvarlig har endret ordlyden fra at midlertidige rapporter skal sendes inn, til at dette
vurderes fra sak til sak.
Systemansvarlig har lagt til et avsnitt vedrørende varsel til NVE ved eventuelt brudd på forskriften.
Systemansvarlig har ingen sanksjonsmidler dersom konsesjonær ikke følger opp rapportering av
anleggsdata og ser det nødvendig at NVE bidrar med å bringe forholdene i orden.
Systemansvarlig har videre gjort noen få språklige endringer i oppdatert forslag til retningslinjer. Dette
medfører ingen reelle endringer på rapporteringsplikten hos aktørene.
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Forslag til oppdaterte retningslinjer for enf § 6-1
1.15.3.1 Første og annet ledd
Konsesjonærforpliktelser fastsatt i forskrift. Ingen retningslinjer tilknyttet disse leddene.
1.15.3.2 Tredje ledd
For produksjonsanlegg tilknyttet i distribusjonsnettet skal aktuell områdekonsesjonær, dvs. det
nettselskap der produksjonsanleggets konsesjonær/eier har tilknytningsavtale, kontrollere at
anleggsdata er godkjent for spenningssetting av systemansvarlig i Fosweb, før disse
produksjonsanleggene kan tillates spenningssatt. Områdekonsesjonær må kvittere ut at de har vært
inne i Fosweb og kontrollert at godkjenning av innmeldte data er gitt av systemansvarlig.
Dersom anleggsdata for et produksjonsanlegg ikke er godkjent for spenningssetting av systemansvarlig
vil det ikke være mulig for områdekonsesjonær å kvittere ut anlegget i Fosweb. Det betyr at
produksjonsanlegget ikke er rapportert i Fosweb-løsningen eller at anleggsdata som er innmeldt er feil,
eller er mangelfull. Områdekonsesjonær kan i slike tilfeller ikke tillate spenningssetting av
produksjonsanlegget. Produksjonseier må i slike situasjoner komplettere eller korrigere anleggsdata for
sitt produksjonsanlegg, slik at de får godkjent anleggsdata av systemansvarlig.
Dersom områdekonsesjonær er i tvil om en endring i et produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet
krever en ny godkjenning av systemansvarlig må systemansvarlig kontaktes. Retningslinjer for fjerde,
femte og syvende ledd beskriver nærmere når en endring av anleggsdata krever ny rapportering til
systemansvarlig.
1.15.3.3 Fjerde ledd
Systemansvarliges grense for rapporteringspliktige produksjonsanlegg iht. energilovforskriften § 6-1 er
når samlet installert effekt for alle produksjonsenheter i et produksjonsanlegg er større enn eller lik 1
MW.
1.15.3.4 Femte ledd og syvende ledd
Innrapportering av kraftsystemdata til systemansvarlig iht. energilovforskriften § 6-1 kan gjøres på to
måter: Enten manuelt via webportal (Fosweb), eller automatisk direkte fra eget anleggsregister til
systemansvarliges systemer (Autofos)6. Systemansvarlig vil i arbeidet med videreutvikling av Fosweb
og Autofos inkludere bransjen.
Anleggseiere som ønsker å benytte automatisk dataoverføring må tilpasse egne anleggsregister/egne
systemer for å kunne eksportere data på CIM-XML struktur og med Energy Communication Platform
(ECP) som kommunikasjonsbærer.
Innhold i rapporteringen, dvs. omfang av parametere og dokumenter som skal rapporteres for de ulike
anleggstypene fremkommer av parameterlisten (Vedlegg 4.2.2. - Vedlegg til retningslinjer for
energilovforskriften § 6-1).
Rapporteringspliktige anleggstyper fremkommer av tabellen under.
Anleggstype

Merknad

Stasjoner:

Kraftstasjoner er kun rapporteringspliktige når samlet
installert effekt hos alle produksjonsanlegg i stasjonen
er større enn eller lik 1 MW.

•
•
•
•

6

Kraftstasjoner
Transformatorstasjoner
Selvstendige koblingsstasjoner
T-avgreninger

Autofos er under utarbeidelse
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Transformatorstasjoner, selvstendige koblingsstasjoner
og T-avgreninger er rapporteringspliktige når høyeste
spenningsnivå i stasjonen er ≥ 30 kV.
Produksjonsanlegg:
•
•
•
•
•

Vannkraft
Varmekraft
Vindkraft
PV-anlegg (solkraft)
Annet

Produksjonsanlegg er kun rapporteringspliktige når
samlet installert effekt hos alle produksjonsanlegg i en
kraftstasjon er større enn eller lik 1 MW.

Transformatorer (inkludert
reservetransformatorer7)

Transformatorer
er
rapporteringspliktige
når
primærviklingens driftsspenning er ≥ 30 kV. For
reservetransformatorer gjelder rapporteringsplikten
dersom primærviklingens merkespenning er ≥ 30 kV.
Med primærvikling menes viklingen med høyest
spenning.

Overføringer med tilhørende
ledningssegmenter, dvs. kabler og luftliner
(inkludert både HVDC og AC)

Anleggene er rapporteringspliktige når
driftsspenningen er ≥ 30 kV

Kompenseringsanlegg:

Kompenseringsanlegg som er direkte tilknyttet i
stasjoner med driftsspenning ≥ 30 kV er rapporteringspliktige uavhengig av hvilket spenningsnivå i stasjonen
anleggene er tilknyttet, siden anleggene kompenserer
både oppover og nedover i kraftsystemet.

•
•
•
•

Shuntbatterier
Shuntreaktorer
Fasekompensatorer
SVC/Statcom

Anlegg for nullpunktsjording:
•
•

Petersenspoler
Nullpunktsreaktorer

Anlegg for nullpunktsjording som har en funksjon ved
jordfeil i nett med driftsspenning ≥ 30 kV er
rapporteringspliktige. Merk at driftsspenningen i
nullpunktet kan være noe lavere enn 30 kV.

Samleskinner

Samleskinner er rapporteringspliktige når
driftsspenningen er ≥ 30 kV.

Felt (avganger)

Felt er rapporteringspliktige når driftsspenningen er ≥
30 kV.

Endepunktskomponenter:

Endepunktskomponenter er rapporteringspliktige når
driftsspenningen er ≥ 30 kV og under forutsetning at de
ikke er plassert i avganger (felt) mot transformatorer
som
forsyner
sluttbrukere
(last).
Endepunktskomponenter i slike avganger er ikke
rapporteringspliktige.

•
•

•
•
•
•
•

Strømtransformatorer
Brytere (effektbrytere,
skillebrytere, fraskillende
effektbrytere, lastbrytere og
lastskillebrytere)
Seriereaktorer
HF-sperrer
Stasjonskabler
Looper
Øvrige strømbegrensende
komponenter (kabelendemuffer,
gjennomføringer, lasker, etc.)

Anleggsdata for stasjonskabler og looper er kun
obligatorisk å rapportere dersom de er lengre enn 100
m
og/eller
strømbegrensende
ift.
tilknyttet
hovedkomponent (overføring eller transformator.
Anleggsdata
for
øvrige
strømbegrensende
komponenter som ikke er opplistet her er kun

Rapporteringsplikten for reservetransformatorer har NVE presisert i enkeltvedtak (se NVE-referanse
200905291-126).
7

84

Åpen informasjon / Public information
19/01229-67 Høringsdokument desember 2020

obligatorisk å rapportere dersom de er strømbegrensende ift. tilknyttet hovedkomponent (overføring
eller transformator).
HVDC anlegg (transformator, kabel,
luftline, omformer, filter etc.)

HVDC anlegg er rapporteringspliktige når de er direkte
tilknyttet i stasjoner med driftsspenning ≥ 30 kV.

Endringer i anleggsdata skal være innmeldt av konsesjonær og godkjent av systemansvarlig senest 4
fire uker før spenningssetting. Dette gjelder både nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg som
medfører at anleggsdata endres. Med spenningssetting menes tidspunktet anlegget for første gang blir
tilkoblet spenning mot kraftsystemet.
For reserveanlegg som ikke skal spenningssettes er det kun reservetransformator som skal rapporteres.
Fristen for rapportering av disse er når reservetransformatoren er på lager hos konsesjonær og
tilgjengelig for omplassering i nettet. Dersom reservetransformatoren tas i bruk i kraftsystemet så gjelder
den samme fristen som for øvrige anleggsdeler, at anleggsdata skal være innmeldt av konsesjonær og
godkjent av systemansvarlig senest 4fire uker før spenningssetting.
Samme frist på fire uker før spenningssetting gjelder også midlertidige anlegg, der varigheten for
anleggsendringen forventes å være lengre enn 3tre måneder.
Ved særskilte årsaker som havari eller beredskapstiltak kan rapporteringsfristen på 4fire uker fravikes,
men systemansvarlig må informeres og rapporteringen må skje snarest mulig ved slike hendelser.
For offshore anlegg som er direkte vekselstrømstilknyttet det norske kraftsystem og som har en
anleggskonsesjon etter energiloven for sitt tilknytningspunkt, er systemansvarlig avhengig av
anleggsdata også for de generatorene som fysisk er plassert offshore. Slike generatorer har en elektrisk
påvirkning på det øvrige kraftsystemet, som kan ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av
kraftsystemet. Alternativet til å rapportere anleggsdata for generatorer plassert offshore er at
konsesjonæren selv etablerer en modell, som representerer en fiktiv generator der konsesjonær
tilknyttes det norske kraftsystemet på land. Konsesjonær må i så fall regne om alle de detaljerte
anleggsdata fra faktisk generator til fiktiv generator, slik at denne fiktive generatoren får samme respons
på kraftsystemet som det generatoren offshore vil ha. I slike tilfeller må systemansvarlig få tilgang til
konsesjonærens metode for omregning av alle aktuelle parametere fra faktisk til fiktiv generator. For
offshore anlegg, som er vekselstrømstilknyttet det norske kraftsystemet, skal generatordata og øvrige
relevante anleggsdata være innmeldt av konsesjonær og godkjent av systemansvarlig senestmed
samme tidsfrist på 4fire uker før spenningssetting.
Anlegg som skal tas ut av drift og ikke vil bli satt på drift igjen, skal rapporteres sanert innen 4fire uker
før frakobling, uavhengig av om anlegget fortsatt skal være fysisk intakt.
For de anleggstyper der det blir utført målinger rett før spenningssetting eller i ettertid av
spenningssetting er kravet fortsatt at planlagte data er innmeldt av konsesjonær og godkjent av
systemansvarlig senest 4fire uker før spenningssetting, men at disse ev. korrigeres og meldes inn
senest 4fire uker etter spenningssetting. For GIS-data (geografisk data) på luftledning og/eller
kabelanlegg og vern- og releplan er kravet om at gjeldende data og dokumentasjon meldes inn senest
4fire uker etter spenningssetting. Systemansvarlig kan ved reelt behov kontakte konsesjonær og kreve
at dokumentasjon rapporteres rett etter spenningssetting ved driftskritiske situasjoner.
For de anleggstyper der det er krav om å rapportere idriftsettelsesrapporter (prøverapporter med
verifiserende tester, blokkdiagram og parametrisering fra selve idriftsettelsen) for å verifisere
anleggsdata og/eller funksjonalitet, skal idriftsettelsesrapportene være registrert senest 4fire uker etter

85

Åpen informasjon / Public information
19/01229-67 Høringsdokument desember 2020
at slike tester er utført idriftsettelsen. Med idriftsettelse menes det tidspunktet anlegget er klart for normal
drift og/-eller produksjon, slik at tester kan gjennomføres.
Dersom det er utfordringer knyttet til å gjennomføre enkelte prøver tester for produksjonsanlegg eller
konfigureringsproblematikk av kompenseringsenheter, skal systemansvarlig gis beskjed i rimelig tid så
snart utfordringene oppdages. innen 4 uker etter idriftsettelse. Systemansvarlig kan be kKonsesjonær
om åskal oppgi årsak og om å skal enes med systemansvarlig om ny tidsplan. Systemansvarlig kan
kreve atUavhengig av dette skal midlertidige idriftsettelsesrapporter fremlegges for produksjonsanlegg,
innen 4 uker fra idriftsettelse, som demonstrerer at produksjonsanlegget oppfyller de krav det er mulig
å teste for. Komplette idriftsettelsesrapporter skal rapporteres til systemansvarlig så snart de foreligger
og senest 4fire uker etter at alle tester er gjennomført.
Anlegg som ikke meldes inn iht. format, innhold og frist
Dersom systemansvarlig oppdager at anleggsdata ikke er innmeldt iht. format, innhold og frist vil dette
rapporteres til NVE som brudd på forskriften. Systemansvarlig vil i varsel om brudd informere NVE om
hvilke betingelser i forskriften som er brutt, og gi vår vurdering av konsekvensene.
1.15.3.5 Åttende ledd
Systemansvarlig forholder seg til Norges vassdrags- og energidirektorats krav til oversending av
anleggsdata.
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