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Retningslinjer for fos § 5
Første ledd
Systemansvarlig håndterer alle flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet. Dette innebærer at
systemansvarlig overvåker og håndterer alle snitt og enkeltkomponenter som har driftsmessige
overføringsgrenser med vedtak etter fos § 7 annet ledd. I tillegg håndterer systemansvarlig øvrige
flaskehalser på enkeltkomponenter eller snitt i regional- og transmisjonsnettet der systemansvarlig blir
anmodet om dette av konsesjonær som normalt står for overvåkingen av egne anlegg.
Systemansvarlig håndterer ikke flaskehalser i distribusjonsnettet.
Systemansvarlig håndterer flaskehalser på transformatorer mellom distribusjonsnett og regional-/
transmisjonsnett forutsatt at det finnes tilgjengelige regulerkraftbud i distribusjonsnettet som kan
avlaste flaskehalsen, og systemansvarlig er varslet om flaskehalsen på forhånd.
Virkemidlene for å utøve ansvaret med å håndtere flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet, samt
vurderinger rundt bruken av disse, har systemansvarlig beskrevet i retningslinjene til §§ 5 fjerde ledd
og 7 tredje ledd, som igjen henviser til andre aktuelle paragrafer i fos og retningslinjer til disse.
Annet ledd
Systemansvarlig fastsetter endringer i budområdeinndelingen gjennom to ulike prosesser, avhengig av
hvor omfattende behovet for endring er:
1) Dersom endringen har vesentlig betydning for naboland skal prosessen koordineres med
relevant(e) TSO(er). I en slik gjennomgang av budområdeinndelingen praktiserer systemansvarlig at
de berørte TSOene i fellesskap skal:
•
•

•

Utvikle metodikk og forutsetninger for en felles studie, og samtidig foreslå hvilke alternative
budområdeinndelinger som skal studeres.
Sende forslaget inkludert metodikk, forutsetninger for felles studie og forslag til hvilke
budområdeinndelinger som skal studeres, til berørte regulatorer. Disse kan i fellesskap kreve
justeringer innen tre måneder.
Vurdere og sammenlikne de foreslåtte alternativene etter følgende kriterier:
o Bidrag til forsyningssikkerhet.
o Grad av usikkerhet i kapasitetsfastsettelsen.
o Konsekvenser for samfunnsøkonomisk effektivitet.
o Markedseffektivitet, inkludert kostnader for å opprettholde handelskapasitet,
markedslikviditet, markedskonsentrasjon og markedsmakt, evne til å legge til rette for
effektiv konkurranse, prissignaler til nettutvikling, samt prissignalenes treffsikkerhet og
robusthet.
o Transaksjonskostnader og overgangskostnader, inkludert kostnader ved endringer av
gjeldende kontrakter for markedsaktører, Nominated Electricity Market Operator
(NEMOer) og TSOer.
o Kostnad for å bygge nytt nett som alternativ.
o Mulighet til å gi markedsresultater som ikke forutsetter omfattende bruk av ineffektive
virkemidler i driften.
o Evne til å likebehandle interne og eksterne markedsaktører.
o Konsekvenser for balanseringsmekanismene og ubalanseoppgjøret.
o Inndelingens stabilitet over tid.
o Evne til å håndtere de dominerende flaskehalsene, og påvirkning på omkringliggende
flaskehalser.
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Avholde offentlige høringer i de berørte landene.
Sende et felles forslag om eventuell endring av budområdeinndelingen til de berørte
regulatorene innen 15 måneder etter studiens oppstart.

Ved endring i norske budområder som ikke har vesentlig betydning for naboland, men allikevel er av
stort omfang og betydning for norske konsesjonærer, vil systemansvarlig praktisere å følge denne
prosessen med de frister og vurderinger som beskrevet over.
2) Dersom endringen har ubetydelig konsekvens for naboland, men er nødvendig for å øke
effektiviteten eller opprettholde forsyningssikkerheten, kan prosessen gjennomføres med en forenklet
behandling: Systemansvarlig anser at dette kan gjøres i tilfeller der det ikke er hensiktsmessig med en
full gjennomgang av inndelingen, for eksempel hvis nye ledninger settes i drift eller gamle rives i
tilknytning til eksisterende budområdegrenser, der behov for små justeringer skyldes tilknytning av nytt
forbruk eller ny produksjon i stasjoner som grenser til budområdegrensen, eller der andre
administrative forhold gjør det nødvendig (som for eksempel justeringen ved overgang til
nettavregningsområder i 2016).
Dersom det er mer enn tre måneder fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til
vedtaket om endringer i budområder må iverksettes, så vil endringen besluttes gjennom et ordinært
vedtak etter fos § 5.2. Systemansvarlig vil da holde en offentlig høring som inkluderer vurdering av
behov og konsekvenser av endringen.
Tredje ledd
Systemansvarlig benytter virkemiddelet med fastsettelse av separate budområder ved forventet
energiknapphet i et avgrenset geografisk område som et av de første aktuelle tiltak når prognoser
viser at det kan bli vanskelig å forsyne forbruket i området med de produksjonsressurser som finnes
der. Raske endringer i budområdeinndelingen som følge av en eventuell anstrengt kraftsituasjon
fastsettes ved systemkritiske vedtak.
Følgende kriterier legges til grunn for denne typen opprettelse av budområder:
•
•
•

Budområdet skal i størst mulig grad gjenspeile et naturlig avgrenset nettområde og
flaskehalsene i forbindelse med dette området.
Budområdet skal inneholde både produksjon og forbruk, samt ha størrelse/utstrekning eller
utvekslingskapasitet som ivaretar konkurranseforholdet i området.
Det skal være mulig å sette kapasitetsgrenser som samsvarer med den reelle kraftflyten.

Fjerde ledd
Regulerkraftbud benyttet for å avlaste flaskehalser og nettbegrensninger internt i budområder,
håndtere feilsituasjoner, håndtere spenningsproblemer eller håndtere andre spesielle årsaker
betegnes som systemreguleringer.
Regulerkraftbud som brukes for å korrigere en ubalanse på budområdenivå, både for ett enkelt
budområde og flere budområder i sum, betegnes som balanseregulering.
Normalt vil bud som blir benyttet for å håndtere ubalanser i systemet aktiveres i prisrekkefølge og få
ordinær pris. Opp- eller nedreguleringsbud fra regulerkraftmarkedet som benyttes utenom
prisrekkefølge vil få spesial pris. Reguleringer som får spesial pris kalles gjerne spesialreguleringer
eller systemregulering i kommunikasjon mellom systemansvarlige og konsesjonærer, og dekker
system- og balansereguleringer som aktiveres utenom prisrekkefølge.
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Merkostnaden ved reguleringer med spesial pris beregner systemansvarlig som differansen mellom
kostnaden ved aktivert bud ("pay-as-bid"), og gjeldende regulerkraftpris i dominerende retning.
Systemregulering er det mest brukte virkemiddelet systemansvarlig har for å avhjelpe flaskehalser
som ikke håndteres ved kapasitetfastsettelsen mellom budområder (se retningslinjer for § 6 første
ledd). Systemansvarlig kan i tillegg benytte produksjonstilpasning (se retningslinjer for § 8b annet
ledd), endring av koblingsbildet ( se retningslinjer for § 16 første ledd) eller bruk av systemvern (se
retningslinjer for § 21).
Femte ledd
Systemansvarlig publiserer informasjon om endringer i fastsettelse av budområder på Statnett.no og
gjennom tjenesten Meldinger fra Landssentralen.
Systemansvarlig praktiserer følgende definisjon av rimelig tid ved de forskjellige prosessene for
endring av budområder:
• Ved opprettelse eller fjerning av et budområde, eller andre vesentlige endringer av
områdeinndelingen, skal forslaget ut på offentlig høring. En slik prosess vil kunne ta seks til
atten måneder.
• Dersom endring av områdeinndelingen fastsettes gjennom systemkritisk vedtak vil minste
praktiske gjennomføringstid være fire uker. Dette er aktuelt ved vedtak etter § 5 tredje ledd av
hensyn til energisituasjonen eller § 5 andre ledd, forenklet prosess, dersom forutsetningene til
saksbehandlingstid utelukker et ordinært vedtak.
• Dersom endring av områdeinndelingen fastsettes som en forenklet prosess gjennom et ordinært
vedtak, slik beskrevet i retningslinjene til § 5 andre ledd, vil korteste varslingstid være tre
måneder.

