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Mandat Samarbeidsforum TSO/DSO  
 

Bakgrunn  
Endringene i kraftsystemet, digitalisering og ny EU-regulering utfordrer nåværende rolle- og 
oppgavefordeling i kraftsystemet. Samarbeidsforum TSO/DSO skal være en arena for praktisk og 
strategisk diskusjon av grensesnittet TSO/DSO og utvikling av systemdrift i distribusjonsnettet. 
Fokuset i diskusjonene i Samarbeidsforum TSO/DSO vil være systemdriftsløsninger og DSO-rollen i 
det regionale distribusjonsnettet, men det lokale distribusjonsnettet er også i endring som følge av 
digitalisering og nye bruksmønster og dette perspektivet skal inkluderes. 
  
Samarbeidsforum TSO/DSO har til hensikt å sikre at vi som bransje utvikler og tar i bruk løsninger 
som gir grunnlag for effektiv drift og utvikling av kraftsystemet. Samarbeidsforum TSO/DSO består av 
selskaper som ønsker å ta en rolle i å motivere bransjen til endring.  
 
Målsetning og tema for Samarbeidsforum TSO/DSO 
Hovedformålet med Samarbeidsforum TSO/DSO er å samle bransjen om retning for utviklingen av 
systemdriften i distribusjonsnettet og rammer og anskaffelsesløsninger for bruk av fleksibilitet.  
 
Samarbeidsforum TSO/DSO skal utvikle felles posisjoner/notater og foreslå felles aktiviteter der dette 
er aktuelt. I felles arbeid skal medlemmene forsøke å nå konsensus gjennom åpne drøftinger. Der 
medlemmene har divergerende meninger om saker som er diskutert, skal det fremkomme i referatene 
og leveranser fra Samarbeidsforum TSO/DSO. Leveranser fra Samarbeidsforum TSO/DSO har som 
ambisjon å gi myndighetene råd til videre regelverksutvikling på DSO-området. 
 
Aktuelle tema for Samarbeidsforum TSO/DSO er:   
- Europeisk regulering. Klargjøre/identifisere nasjonale interesser inn i europeiske prosesser og 

hvordan vedtatt regelverk best implementeres i Norge. 
- Diskusjon og evaluering av piloter i grensesnittet TSO/DSO.  
- Bruk av fleksibilitet for systemdrift og planlegging, inkludert koordineringsbehov og anskaffelses-

løsninger.  
- Automatisert systemdrift. Sammenheng mellom ulike initiativ og diskusjon om prosess for 

eventuelt nye aktiviteter.  
 
Arbeidet og diskusjonene skal bygge videre på anbefalinger fra Samarbeidsforum TSO/DSO våren 
2018. 
 
Medlemmer  
Samarbeidsforum TSO/DSO består av EnergiNorge, DistriktsEnergi og selskap utpekt av 
organisasjonene. I vedlegg er deltakende aktører og selskap listet. Forslag til endring i medlemmer 
kan fremmes av organisasjonene og Statnett. 
 
I tillegg deltar NVE som observatør i Samarbeidsforum TSO/DSO.  
 
Medlemmene skal representere nettselskap. Selskapene kan selv velge hvem som skal representere 
dem i møtene, men det oppfordres til å etterstrebe kontinuitet i deltagelsen. Medlemskap er ikke 
personlig. 
 
Statnett står for sekretariatet og leder møtene. Bransjeorganisasjonene bistår i utforming av agenda. 
Medlemmer oppfordres til å foreslå og fremme saker samt orientere om relevante forhold og 
aktiviteter.    
 
Praktiske forhold  
Det avholdes møter cirka kvartalsvis. Møteplan kunngjøres for ett år av gangen. Samarbeidsforum 
TSO/DSO vurderer mandat og erfaringer årlig.  

Agenda sendes ut to uker før møtene. Referatene godkjennes på e-post. Eventuelt saksunderlag 
sendes ut en uke før møtene og referat sendes ut senest en uke etter avholdt møte. Alle dokumenter 
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og referat vil også legges ut på www.statnett.no. Alle dokumenter og posisjoner skal godkjennes av 
medlemmene før de offentliggjøres ellers sendes myndighetene.  

Deltagelse foregår for medlemmenes egen regning. 

 

 

Vedlegg til mandat for Samarbeidsforum TSO/DSO 

Deltakende organisasjoner og selskaper, pr. januar 2019 
 

Bransjeorganisasjonene: 

- EnergiNorge 
- DistriksEnergi 

 

Nettselskapene: 

- Agder Energi Nett 
- BKK Nett 
- Eidsiva Nett 
- Hafslund Nett 
- Norgesnett 
- NTE Nett 
- Mørenett 
- Ringerikskraft Nett 
- Skagerak Energi Nett 
- Sognekraft 
- Troms Kraft Nett 
- TrønderEnergi Nett 
- Hålogaland kraft 
- Glitre Energi Nett 
- Lyse Elnett 

 

Observatør: 

- Norges vassdrags- og energidirektorat, Reguleringsmyndigheten for energi 


