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Svar på høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (21-3) 

Det vises til systemansvarlig sin høring av forslag til oppdaterte retningslinjer for utøvelse av forskrift 
om systemansvaret (fos) §§ 6, 8b, 9, 13, 14, 17 og 20. 

BKK Nett deltar i styringsgruppen til NVE/RMEs prosjekt «Digital samhandling i kraftbransjen». 
Oppdraget til RME fra OED er en oppfølging av RMEs rapport «Driftskoordinering i kraftssystemet». 
BKK Nett støtter en utvikling av forståelsen av kapasitetsutnyttelse i nettet på tvers av aktører og 
spenningsnivå. Kjerneprosessene til et nettselskap handler i all hovedsak om kapasitet, forstått til å 
omfatte driftsplanlegging, utredning og utbygging. Oppdaterte retningslinjer for systemansvaret 
fremstår som lite koordinert med dette arbeidet. 

BKK Nett viser til at det i fos § 17 heter at ved behov for driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet 
og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer, skal konsesjonær 
rapportere plan for driftsstans til systemansvarlig. 

BKK Nett mener at retningslinjene går lenger enn kravene i forskriften ved å kreve at alle driftsstanser 
i transmisjonsnett og regionalnett over 110 kV skal rapporteres til systemansvarlig. Forskriftens 
presisering om at det kun er driftsstanser som kan påvirke andre konsesjonærer er, slik vi leser det, 
ikke tatt hensyn til i retningslinjene. 

BKK Nett mener retningslinjene må hensynta forskriftens formulering om at det kun er driftsstanser 
som påvirker andre konsesjonærer som skal rapporteres til systemansvarlig, og at det må forutsettes 
at den enkelte konsesjonær i regionale distribusjonsnett har nødvendig kompetanse til å vurdere 
hvilke driftsstanser det er nødvendig å rapportere til systemansvarlig. Eksempelvis mener vi at en 
driftsstans i rene, interne 132 kV ringer med kun egne underliggende kunder faller inn under kriteriene 
«ikke påvirker andre konsesjonærer». Søknad til systemansvarlig ved driftsstans på slike forbindelser 
er etter vår vurdering unødig byråkratisk og gir netteier lite fleksibilitet. 

Videre vises til det til at i fristene for rapportering av driftsstans ikke går tydelig frem hvilken tidsfrist en 
skal forholde seg til når det gjelder utkoblinger som ikke påvirker andre konsesjonærer, men det er 
nærliggende å tolke dette til at det er 3 uker – 3 måneder før utkoblingsdato. Dersom denne tolkning 
er riktig mener BKK Nett at så lange frister for denne type utkoblinger medfører svært lite fleksibilitet 
på å få til utkoblinger på kort varsel. Nettselskapet opererer med langtidsoversikter for revisjoner, men 
det kommer likevel alltid forespørsler om utkoblinger utover det som ligger i plan. BKK Netts praksis er 
at slike forespørsler om utkoblinger som ikke berører andre konsesjonærer, og som lar seg nettmessig 
gjennomføre, godtas dersom forespørselen kommer innenfor vår anmodningsfrist på 3-5 virkedager. 
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