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Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret – Innspill fra Norsk 
Industri  
Det vises til Statnetts publisering 1. juni 2021 av forslag til endring av retningslinjer for 

utøvelse av systemansvaret i det norske kraftsystemet. 

Kraftintensiv industri deltar i Statnetts markeder for balansering av kraftmarkedet og er en 

betydelig og effektiv ressurs for Statnett når det gjelder å redusere systemdriftskostnader og 

få til en effektiv utøvelse av systemansvaret. Vi har av den grunn synspunkter på hvordan 

systemansvaret i det norske kraftsystemet bør utøves og markedene utformes. Det er også 

viktig å understreke at deltagelse i markedene ikke er en kjernevirksomhet for bedriftene 

eller for operatørene som har ansvar i driften, noe som innebærer at både praksis og 

betalingssystemer bør være hensiktsmessig utformet og gi insentiver til deltagelse.  

Om forslag til vilkår for mFRR gjeldende fra q4/2022  

Statnett foreslår kortere perioder (15 min) og strengere krav til opp og nedregulering for 

industrien som deltar, dvs symmetri i utføringen. Krav om symmetri bekymrer oss og kan 

innebære at store deler av industrien ikke kan delta i markedene med bakgrunn i egenskaper 

i industriprosessene. Egenskapene til industriteknologi og -prosess varierer mellom de ulike 

sektorene og flesteparten kan ikke stenge ned og starte igjen med likt eller symmetrisk 

forløp. Spesielt vil oppstart etter en nedstenging kunne ta lengre tid enn å stenge ned. Krav 

om symmetri bør derfor unngås og vi henstiller til Statnett om å finne løsninger som sikrer at 

industrien kan delta i markedene framover.  

For mange bedrifter er automatisk håndtering krevende, og det bør derfor fortsatt kunne 

være mulig med noen manuelle operasjoner. Mer dialog om detaljene i dette er viktig.  

Statnett må derfor utnytte de nasjonale frihetsgradene man har innenfor regelverkene, og 

være tydelig på hvilke justeringer man kan gjøre for å sikre at forbruksreserver fortsatt kan 

delta. Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid med Statnett og ønsker å delta i den 

arbeidsgruppen som Statnett nevnte i en workshop nylig som forum for samarbeid og 

utveksling av synspunkter. Vi imøteser derfor mer informasjon om det videre arbeidet.  
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