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RETNINGSLINJER FOR UTØVELSEN AV SYSTEMANSVARET – TILBAKEMELDING PÅ HØRING 2021
Viser til «høring av forslag til oppdatering av retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret – frist 1.3.2021».
Glitre Energi Nett stiller seg bak høringssvar fra Energi Norge. I tillegg ønsker vi å supplere med innspillene
under, etter gjengitt forslag til endring fra SA i grønn tekst.
§7 Overføringsgrenser
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.
 Glitre oppfatter denne formuleringen som forvirrende. Dersom et nytt anlegg eller endring av
eksisterende anlegg innebærer en reell begrensing antas det at det ikke vil fattes vedtak. Vår
anbefaling er at den justeres slik at den blir mer entydig, for eksempel «…hvis konsesjonær ikke
etterkommer vedtak vil dette rapporteres…». Vi regner med at det er dette som menes.


Ifølge fos § 14 under punktet «frister» skal en fos § 14 søknad sendes inn før anlegget er ferdig
detaljprosjektert og før utstyr er bestilt. Dette betyr at informasjonen som blir gitt i en søknad i
de aller fleste tilfeller bli endret når anlegget er ferdig detaljprosjektert. Et anlegg som ikke er
ferdig detaljprosjektert medfører en ufullstendig søknad. Det betyr at det som søkes om og
vedtak fattes på grunnlag av, kan endres når detaljprosjekteringen er ferdig. Det er i all
hovedsak prinsippene som kan søkes om i en tidligfase. Dette er også kommentert i tidligere
høringsprosesser uten at det er tatt hensyn til. I tillegg til dette bør det beskrives nærmere i
teksten hvordan en oppdatering av allerede fattet vedtak skal foregå, inkludert
behandlingstid.

Innrapportering av maksimale overføringsgrenser i Fosweb og rapportering til RME:
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.
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 Grensene rapportert inn iht. fos § 14 kan avvike fra overføringsgrenser rapportert iht. enf § 61, da fos § 14 søknad skal sendes inn før anlegget er ferdig detaljprosjektert. Hvordan skal disse
endringene rapporteres inn/søkes om? Dette kan være endringer som netteier ikke vurderer
som begrensende basert på den informasjonen netteier besitter, men som SA likevel kan
vurdere som begrensende. Dersom det er tilfelle mener Glitre at en mer bærekraftig løsning vil
være å opprette dialog med netteier fremfor å rapportere til Reguleringsmyndigheten for
Energi.
•

Retningslinjer fos §14

Vurdering av funksjonskrav:
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.
 Glitre mener at teksten bør tydeliggjøre at funksjonaliteten fastsettes på bakgrunn av et
samarbeid mellom SA og netteier. Ettersom det er netteier som eier og drifter nettet, og
dermed kjenner nettet og de lokale forutsetningene best. Dette vil også bidra til å redusere
investeringer i nettet og dermed bidra til å holde de totale kostandene nede.
Med vennlig hilsen
Glitre Energi Nett AS

Trond Eriksen
Avdelingsleder

Ingri Hyldbakk
Driftsingeniør regionalnett
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