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Saksbeh./tlf.nr.: Hans Olav Ween/90984381 
Deres ref./tlf.nr 
Deres dato:    
Vår ref.:  
Vår dato: 05.04.2018 
 

 
 

 

Deltakere til referansegrupper for revisjon av veiledning for funksjonalitet i 

kraftsystemet 

Det vises til systemansvarliges forvaltning av §14 i forskrift om systemansvaret, oppfølging av 

funksjonalitet for anlegg i og tilknyttet regional- og transmisjonsnettet, og gjeldende veiledende krav 

for funksjonalitet FIKS-2012. I årene som har gått siden siste revisjon av FIKS og vår gjennomgang av 

EUs tilknytningsforordninger, ser systemansvarlig behov for å gjennomgå de veiledende 

funksjonskravene for nett- og produksjonsanlegg. I den forbindelse viser vi også til vedlagte brev fra 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, datert 13.3.2018. NVE ber systemansvarlig om å starte 

arbeidet med en revisjon av de veiledende funksjonskrav. Dette arbeidet bes sett i sammenheng med 

nye krav til retningslinjer for systemansvaret og fremtidig implementering av EUs tilknytnings-

forordninger i norsk rett. 

 

Vi viser også til systemansvarliges temamøte 4.4.2018 hvor temaet ble gjennomgått og diskutert. 

 

Arbeidet startes opp med en intern gjennomgang og forberedelse i Statnett primo april 2018, og 

planlegges avsluttet innen oktober 2019, med 3 måneders ekstern høring av vårt forslag til veiledning 

i perioden juli – september 2019. 

 

Systemansvarliges målsetting for gjennomgangen og revisjonen av veiledningen er å skape en 

omforent og helhetlig nasjonal veiledning, som er godt forankret med bransjen og andre berørte 

aktører, og koordinert med standardiseringsorganisasjonenes arbeid på området. For å legge til rette 

for en bred bransjeinvolvering inviterer systemansvarlig til deltakelse i en referansegruppe for 

arbeidet. Referansegruppens første møte planlegges avholdt i juni 2018, og det legges opp til møter i 

gruppen ca. annenhver måned frem til utgangen av mai 2019. 

 

I arbeidet vil det være naturlig å involvere ulike relevante leverandører og konsulentselskaper i 

dedikerte interne arbeidsmøter, referansegruppemøter eller som en egen ressursgruppe. Det 

gjenstår å avklare hvordan disse miljøene kan involveres på en hensiktsmessig måte.  

 

Referansegruppens størrelse bør ikke overstige 10-12 deltakere. Arbeidet vil deles i to deler, hvor 

første fase vil fokusere på funksjonskrav til nettanlegg og andre fase på produksjonsanlegg. Det er 

viktig at de ulike deltakere har kompetanse innenfor de ulike fagtemaene som behandles. Det kan 
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derfor være hensiktsmessig at fagrepresentasjonen i gruppen tilpasses underveis med de temaer 

som er til diskusjon. For å sikre kontinuitet og forankring av arbeidet i bransjen, er det ønskelig at 

faste bransjerepresentanter deltar gjennom hele arbeidet med forpliktelse om å forankre bransjens 

og de ulike aktørenes synspunkter underveis i arbeidet.  

 

Systemansvarlig vil håndtere de administrative oppgavene forbundet med arbeidet, herunder 

organisering av møteplasser, forberede innkalling og underlagsmateriale, referater fra møtene og 

utarbeidelse av forslag til veileder/retningslinjer. Systemansvarlig forutsetter konkrete innspill i og 

mellom møtene fra de deltakende parter. 

 

Systemansvarlig ber om tilbakemelding fra bransjeorganisasjonene på hvilke deltakere de ønsker skal 

delta i referansegruppen innen 7. mai 2018. Innspill til ønskede deltakere sendes til 

hans.ween@statnett.no.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Kristin L. Munthe 

Direktør 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Norges vassdrags- og energidirektorat  
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Mottakerliste 

 

Energi Norge  

 

DistriktsEnergi 

 

KS Bedrift 

 

Norsk Industri 

 

Norsk olje og gass 

 

Småkraftforeninga 

 

Norwea 

 

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) 

 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 


