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RETNINGSLINJER FOR UTØVELSEN AV SYSTEMANSVARET – TILBAKEMELDING PÅ HØRING MED 
FRIST 01.03.2022 
 
Glitre Energi Nett (GEN) har hatt møte med representanter fra Systemansvarlig 10.02.22 med avklaringer 
rundt de aktuelle paragrafene. Under følger en oppsummering av våre tilbakemeldinger på «høring av forslag 
til oppdatering av retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret – frist 1.3.2022» 
 

• Endringer i vedlegg til retningslinjer for fos § 14 – veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige 
iht. fos § 14 med følgende endring, gjengitt fra høringsdokumentet: 

  
Strømførende endepunktskomponent (i serie med hovedstrømkretsen), 1-1 utskiftning. 
o Det presiseres at 1-1 utskiftinger unntas søknadsplikt bare dersom utskifting av komponenter er 
begrenset, f.eks. bytte av en strømtransformator eller et bryterfelt. Dersom en stor mengde 
endepunktskomponenter i hele stasjonen skal skiftes ut, vil dette i fos § 14-sammenheng betraktes som 
ombygging av stasjonen. Dette vil da kreve fos § 14-vedtak. 
 
For GEN er det uklart hva som menes med «en stor mengde» og vi mener formuleringen gir for stort rom for 
ulike tolkninger hos saksbehandlere, både hos Systemansvarlig og anleggseier. Mer konkrete uttrykk som 
f.eks. «mer en halvparten av» vil være bedre og gi mindre rom for ulike tolkninger. 
 
Systemansvarlig har avklart i møtet at det er krav til endepunktskomponent i NVF som skal tilfredsstilles for 
at utskifting skal betraktes som 1:1 utskifting unntatt søknadsplikt.  
 

• Retningslinjer for fos § 17 - Samordning av driftsstanser, femte ledd Krav til format ved 
rapportering av driftsstans, med følgende tekst gjengitt fra høringsdokumentet: 

  
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. Konsesjonærer kan også få oversikt over de 
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komponentene de vil få kopi av vedtak om driftsstans for. Konsesjonær har mulighet til å oppdatere denne 
listen. 
 
GEN mener at navn på stasjoner og linjer som kan velges i «Mitt område» i Driftsstansmodulen bør være iht 
eiers navngiving, som er lagt inn i Kraftsystemdatamodulen. Linjene har i dag Statnetts benevnelser. Linje er 
for øvrig ikke en betegnelse som benyttes i Kraftsystemdata, der er det Overføring og Ledning. Overføring 
inneholder informasjon om eier av ledning og stasjonsfelt. 
 
GEN mener det er en utfordring at miljøer hos Systemansvarlig som bruker Kraftsystemdata gjør tilpasninger 
av informasjon for bruk i f.eks. Driftsstansmodulen uten å sikre at informasjon om f.eks. eierskap blir korrekt 
og blir oppdatert ved endringer i Kraftsystemdata. Det er gjort en stor jobb med oppdatering av Kraftsystem-
data og det bør brukes mest mulig automatiske koblinger for å sikre datakvaliteten kontinuerlig.  
 
Systemansvarlig har avklart i møtet at det ikke er korrekt slik det står i forslaget at konsesjonær plikter å 
holde informasjon i varslingslister oppdatert, samt at konsesjonær ikke behøver å legge til egne stasjoner i 
liste for å få kopi av vedtak om driftsstans. 
 

• Retningslinjer for fos § 17 - Samordning av driftsstanser, første ledd Driftsstanser som skal 
rapporteres – transmisjonsnett og regionalnett 110 kV og over, med følgende tekst gjengitt fra 
høringsdokumentet: 

  
I tillegg skal alle driftsstanser i regionalnettet med spenning 110 kV og høyere og alle driftsstanser i 
produksjonsenheter tilknyttet regionalnett med spenning 110 kV og høyere, rapporteres til systemansvarlig… 
Driftsstanser for nedtransformering fra regionalnett skal rapporteres dersom driftsstansen berører andre 
konsesjonærer. 
 
Systemansvarlig har lagt til grunn at alle driftsstanser for overføringer med spenning 110 kV og høyere vil 
påvirke andre konsesjonærer og dermed er rapporteringspliktige. GEN mener at denne forutsetningen ikke 
stemmer.   
 
Eksempel på dette er radialer til stasjoner med nedtransformering, som ikke berører annen konsesjonær. 
Forutsatt at regionalnettet er spolekompensert kontaktes Regionsentralen i forbindelse med koblingene. 
Etter vår erfaring kontakter LFK ved GEN Regionsentralen og ber om at spole blir satt i hånd og det er GEN 
som konsesjonær som opplyser LFK på Regionsentralen om ladeytelse for linje som skal kobles ut eller inn. 
Arbeid med rapportering, godkjenning og eventuelle endringer er ikke hensiktsmessig i forhold til oppgaven 
med å stille jordspolen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Glitre Energi Nett AS  
 
 
 
Ingri Hyldbakk Kristin Wang 
Driftsingeniør regionalnett Driftsingeniør driftsentralen 
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Brevet sendes ut uten signatur. Brevet er godkjent etter interne rutiner. 
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