
Høringsinnspill 

Forslag til oppdaterte retningslinjer for 

fos § 8b annet ledd. 
Kommentarer 

Fra SKS Produksjon AS Dato: 2022-03-04 

Viser til høringsdokument Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret 

(21-3), publisert 2021-12-01. 

Innledning: 
Forskrift for systemansvar i kraftsystemet (FOS) har til hensikt å legge til rette for et 

velfungerende og effektivt kraftmarked. Systemansvarlig skal ifølge Fos i størst mulig 

utstrekning gjøre bruk av virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper. Fos § 5 

peker på at systemregulering skal som hovedregel benyttes ved flaskehalser. 

Bruk av produksjonstilpasning er et virkemiddel som systemansvarlig til tider benytter, dette 

virkemidlet setter markedet til side og overfører alle all økonomisk risiko til produsentene. SKS 

mener i hovedsak at kostnadene systemansvarlig får gjennom systemregulering ved 

planlagte driftsstanser/driftsforstyrrelser er en del av prosjekt/reparasjonskostnaden og må tas 

av systemansvarlige selv og ikke påføres de produsenter som berøres av 

driftsstansen/driftsforstyrrelsen. Kostnader til systemregulering i forårsaket av svakt nett bør 

adresseres til eier av transmisjonsnett eller regionalnett. Dette vil gi bedre og riktige insentiver 

for netteier til å utbedre det svake nettet. 

Bruken av produksjonstilpasning ved planlagte driftstanser eller driftsforstyrrelser kan unngås 

gjennom bruk av systemregulering. 

Innspill/kommentarer: 
I høringsdokumentet legger systemansvarlig opp til utvidet handlingsrom i forhold til bruk av 

produksjonstilpasning gjennom oppdaterte retningslinjer for fos §8b annet ledd. 

I de oppdaterte retningslinjene foreslår systemansvarlig at de kan benytte 

produksjonstilpasning med maks/min kvoter, uavhengig av årsak, beskrevet i retningslinjene. 

Dette gir systemansvarlig et utvidet handlingsrom for bruk av produksjonstilpasning ovenfor 

produsentene. 

Det legges opptil at systemansvarlig kan sette både maksimum -og minimumskvoter der 

produksjonstilpasning benyttes. Minimumskvoter kan påføre produsentene store kostnader i 

perioder med negative områdepriser, nedad er budprisen i dag begrenset til -7500 €/MWh. 

SKS er kritiske til bruken av produksjonstilpasning og mener at om minimumskvoter benyttes, er 

det urimelig at produsenten skal bære denne kostnaden. På generelt grunnlag mener SKS at 

terskelen for bruk produksjonstilpasning bør være høy, og dette må også reflekteres gjennom 

kravet til budpris for minimumskvoter. Etter vår mening bør budprisen ikke kreves lavere enn 

kraftverkenes selvkost / konsesjonskraftpris. 
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