
• Åpen informasjon / Public information

Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum 
fredag 11.6 kl. 09:15-12:00 (MS Teams)

Tema Ansvarlig  Varighet Sum tid

Introduksjon/ velkommen Statnett 10 10

RME om status for arbeidet: 
– forskriftsarbeid, digitaliseringsforum, nøytralitet, status regelverksimplementering RME 30 40

Orienteringer/runde rundt bordet
– Energi Norge orienterer fra DSO‐forum
– Spørreundersøkelse om driftskoordinering

Alle
Anders S 20 60

Datautveksling og digitalisering i bransjen
– DSOenes framtidige behov for datautveksling (ny arbeidsstrøm i DIGIN)
– Status for KORRR‐arbeidet

Jens/Eliva
Statnett

25 85

Benstrekk 10 95

Ny nettavtale/tilknytningsportal  Statnett 10 105

Tilknytning med vilkår
‐ Erfaringer og planer fra Agder Energi Nett
‐ Systemansvarliges rammer for håndtering tilknytninger med vilkår 
‐ Diskusjon – behov for videre aktivitet/samarbeid på området? Samarbeidsforums rolle?

Agder 
Statnett
Alle 

55 160

Eventuelt, oppsummering og neste møte Statnett 5 165



Torfinn Jonassen & Jørgen Tjersland
tjo@nve.no jotj@nve.no

- Samarbeidsforum 11. juni 2021
STATUS FOR RME SITT ARBEID



Tilknytning av forbruk med vilkår

Tilknytningskoder – ny innspillsrunde

Status implementering av kommisjonsforordninger

Oppdrag nøytralitet

Gjennomføringsplan digital samhandling

Agenda



Nettselskapene har tilknytningsplikt 

Må gi tredjeparter adgang til sitt nett, og om 
nødvendig forsterke nettet. 

Må vurdere om det er driftsmessig forsvarlig å 
tilknytte ønsket forbruk eller produksjon.

Kan inngå avtale om tilknytning med 
vilkår.

Må om nødvendig søke konsesjon og bygge 
nett uten ugrunnet opphold.

Gjeldende rett etter endringen
(For produksjon i 2019 og forbruk i 2021)

Driftsmessig 
forsvarlig?

janei
Tilknytning 
med vilkår?

ja
nei

Konsesjon & 
bygge nett

TilknyttetIkke tilknyttet

Henvendelse 
om tilknytning

Anleggsbidrag?

ja
nei



Når kan avtalen benyttes?

Hva innebærer det?
For produksjon
For forbruk

Hva bør avtalen inneholde?

Avtale om tilknytning med vilkår

1) Permanent: 
Alternativ til nettinvesteringer når 
tilknytninger eller kapasitetsøkninger 
med «vanlige» vilkår vil utløse behov for 
nettinvesteringer. 

2) Midlertidig: 
Som 1), men for å tilknytte kunden i 
påvente av at nettinvesteringer fullføres. 



Når kan avtalen benyttes?

Hva innebærer det?
For produsenter
For forbrukskunder

Hva bør avtalen inneholde?

Avtale om tilknytning med vilkår

Produsenter:
(enl. § 3-4a og NEM § 3-3)

Vilkår om produksjonsbegrensning.

Har ikke rett på annen kompensasjon.

Har selv ansvar for at avtalen ikke bryter 
med plikter eller andre forpliktelser.



Når kan avtalen benyttes?

Hva innebærer det?
For produsenter
For forbrukskunder

Hva bør avtalen inneholde?

Avtale om tilknytning med vilkår

Forbrukskunder:
(enl. § 3-4 og NEM § 3-2)

Vilkår om utkobling eller begrensning av forbruk.

Nettselskapet skal ikke beregne ILE eller KILE 
for utkoblingen, eller betale USLA.

Har ikke rett på annen kompensasjon.

Kan delta i generell tariffordninger.

Har selv ansvar for at avtalen ikke bryter med 
andre forpliktelser.



Når kan avtalen benyttes?

Hva innebærer det?
For produsenter
For forbrukskunder

Hva bør avtalen inneholde?

Avtale om tilknytning med vilkår

Omfatter avtalen hele kapasiteten, eller bare deler?

Når kan kunden kobles ut? Når som helst, i avtalte 

perioder, ved konkrete hendelser?

Varslingstid? 

Utkoblingstid? Timer, dager, på ubestemt tid?

Hvor lenge varer avtalen, eller kan avtalen sies opp? 

Hva skjer om kunden hever avtalen?

Hva skjer om nettselskapet hever avtalen?



Gjelder HVDC (likestrømsforbindelser), DCC 
(transmisjonstilknytninger),  RFG (produksjon)

19. mars 2021 skissert løsning til implementering – innspillfrist 30. april

Innspill innarbeidet 

Ny innspillsrunde med konkrete forslag til forskriftendring – frist 23. 
august 2021

Nettselskapene får ansvar for å sjekke om funksjonskravene er oppfylt 
før tilknytning – følger av kommisjonsforordningen

Systemansvarlig skal fortsatt fatte fos § 14 vedtak for anleggsspesifikke 
krav (behovsprøvde krav)

Tilknytningsregler – ny innspillsrunde



Behandling i Stortinget 11. juni 2021

Retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM)

Retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse (FCA)

Retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (SOGL)

Retningslinjer for balansering av kraftsystemet (EB)

Implementering av kommisjonsforordninger (EU)



Det overordnede er å sikre god koordinering mellom TSOene

Til sammen ca. 90 metoder

De fleste er mindre relevant for DSOer

25 metoder iht. SOGL

Metoder etter kommisjonsforordningene



Stortinget må gi sitt samtykke

TSOene har laget / lager forslag til metoder 
Noen er for hele EU
Noen er for Norden

Krav til høring / innspillsrunde 

Godkjenning av regulatormyndighet

Frister og tidsplan

Prosess godkjenning av metoder



Bakgrunn og anbefaling

Valgt leverandør: THEMA og Devoteam
Leveranse innen 1. november
Vil ta kontakt med flere for intervjuer (blant annet KORRR-gruppa)
Ønskelig at de presenterer foreløpige funn og forslag til oppsett på Samarbeidsforum 
etter ferien?

Sikre nøytralitet – systemer og rutiner for håndtering av 
markedssensitiv informasjon 



Målbilde og veikart

Gjennomføringsplan for digital samhandling



Felles målbilde og veikart 

Konsesjon: 3-5 år

tid

Nettutvikling 

NB: Kun tatt med nettplanlegging- og driftsperspektivet her

Nettplanlegging

Funksjonskrav
og dimensjonering

Idriftsettelse Driftsplanlegging

Oppgaver fra plan 
til operativ drift

KSU:    20 år

Nettutbygging

Faktiske anleggsdata
og innstillinger

NVE RME

Forskrift om energiutredninger Konsesjonsbehandling Fos § 14 Enf. § 6-1 Fos §§ 7, 12, 13, 15, 16, 17 Fos § 22
Fol § 2A-1

Tilknytning



Målbilde og veikart

Prosjektorganisering og tidsplan
Ressurser fra RME, EK og IKTI. I første omgang plan fra høst 2021 til vår 2022

Konsulentbistand – høst 2021/vår 2022:
Målbilde og bistand til konkret forslag til planen
Kartlegging og dokumentasjon av påfølgende kostnader
Generell rådgivning og diskusjon av opplegg for forumet / styringsmodell
Tilbudsfrist i går – fått inn 7 tilbud

Gjennomgang med OED 7. juni

Lage forslag til styringsmodell

Gjennomføringsplan for digital samhandling



Modell for samhandling på flere nivå

DigIn
NEK
Selskapsvis

Mangler i dag



Forum med to nivå (strategisk og faglig)

Bidra med innspill til, utarbeidelse og forankring av 
gjennomføringsplanen. Relevante aktører bør delta.

RME utarbeider nærmere forslag til organisering, mandat og 
inviterer til deltakelse

Mål om gjensidig forpliktelse

Potensiell styringsmodell for bransjeinvolvering



Torfinn Jonassen & Jørgen Tjersland
tjo@nve.no jotj@nve.no

TAKK FOR OSS!



• Åpen informasjon / Public information

Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum 
fredag 11.6 kl. 09:15-12:00 (MS Teams)

Tema Ansvarlig  Varighet Sum tid

Introduksjon/ velkommen Statnett 10 10

RME om status for arbeidet: 
– forskriftsarbeid, digitaliseringsforum, nøytralitet, status regelverksimplementering RME 30 40

Orienteringer/runde rundt bordet
– Energi Norge orienterer fra DSO‐forum
– Spørreundersøkelse om driftskoordinering

Alle
Anders S 20 60

Datautveksling og digitalisering i bransjen
– DSOenes framtidige behov for datautveksling (ny arbeidsstrøm i DIGIN)
– Status for KORRR‐arbeidet

Jens/ Kristoffer
Statnett

25 85

Benstrekk 10 95

Ny nettavtale/tilknytningsportal  Statnett 10 105

Tilknytning med vilkår
‐ Erfaringer og planer fra Agder Energi Nett
‐ Systemansvarliges rammer for håndtering tilknytninger med vilkår 
‐ Diskusjon – behov for videre aktivitet/samarbeid på området? Samarbeidsforums rolle?

Agder 
Statnett
Alle 

55 160

Eventuelt, oppsummering og neste møte Statnett 5 165



Samarbeidsforum 11.06.21
Spørreundersøkelse om DSO-rollen

Anders Sivertsgård Oslo, 11. juni



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Bakgrunn
• Få en faktabeskrivelse av status 

om hvordan nettselskapene deltar 
i driftskoordineringen, ivaretar 
nøytralitet, og deres tilgang til 
informasjon.

Oslo, d. MMMM2



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Spørreundersøkelsen

3

21
mottakere

81%
svar

3
uker



Tema: 
Driftskoordinering

Oslo, d. MMMM4



Energi Norge – Hele Norge på strømOslo, d. MMMM5
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Utfører noe driftskoordineringsoppgaver som systemansvarlig skal utføre 
ihht. fos



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Tar initiativ til eller deltar i utplassering av 
systemvern i sitt reg. dist.nett

6

83%
gjør dette



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Regionalt distribusjonsnett som inngår i 
snitt i transmisjonsnettet, overvåket av 
Statnett

7

65%
Har dette



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Stor grad av koordinering med andre 
aktører i driftskoordineringen

8

65%
Underliggende 

DSO-er

88%
TSO

82%
Sideordnede 

DSO-er



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Begrenset bruk av formell koordinering 
gjennom avtaler

9

55%
Underliggende 

DSO-er

53%
TSO

57%
Sideordnede 

DSO-er



Energi Norge – Hele Norge på strøm

2 av 3 oppgir at systemdriftsutfordringer 
kunne vært håndtert på en bedre måte enn i 
dag

10

65%
Helt eller delvis 

enig



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Gjort ansvarlig for uheldige valg i 
driftskoordineringen man ikke er ansvarlig for

11

77%
Helt eller delvis 

enig



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Dagens systemdriftsorganisering øker terskelen for 
å planmessig benytte fleksibilitet som alternativ til 
investeringer i regionalt distribusjonsnett?

12

59%
Helt eller delvis 

enig



Tema: 
Nøytralitet/ 
Organisering av 
driftskoordinering
/Tilgang til 
informasjon

Oslo, d. MMMM13



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Oppfatter at andre nettselskap som inngår i 
konsern opptrer nøytralt

14

77%
Gjør dette



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Separat, døgnbemannet driftssentral for 
nett

15

66%
Har dette



Energi Norge – Hele Norge på strømOslo, d. MMMM16
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DSO-enes ønsker om tilgang til informasjon



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Hovedfunn fra undersøkelsen
• DSO‐er utfører i stor grad driftskoordineringsoppgaver som TSO har ansvar for ihht. FoS.

• Det foregår i stor grad driftskoordinering mellom DSO‐er og mellom DSO og TSO, men bare om lag 50% av denne 
koordineringen er regulert gjennom avtaler.

• 2 av 3 DSO‐er mener systemmessige utfordringer kunne vært håndtert bedre enn regelverket åpner for i dag.

• 3 av 4 DSO‐er oppgir at de har blitt gjort ansvarlige for uheldige valg i driftskoordineringen som de etter gjeldende 
regelverk ikke er ansvarlige for.

• Ca. 60% av DSO‐ene oppgir at dagens organisering av systemdriften øker terskelen for planmessig å utnytte 
fleksibilitet.

• 9 av 10 DSO‐er som har besvart undersøkelsen inngår i konsern som også inneholder konkurranseutsatt 
virksomhet, og 8 av 10 oppgir at de oppfatter at DSO‐er generelt opptrer nøytralt.

• Om lag 2 av 3 DSO‐er oppgir at de har separat driftssentral for nett.

Oslo, d. MMMM17
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– Energi Norge orienterer fra DSO‐forum
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Alle
Anders S 20 60
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Jens/ Kristoffer
Statnett

25 85
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‐ Erfaringer og planer fra Agder Energi Nett
‐ Systemansvarliges rammer for håndtering tilknytninger med vilkår 
‐ Diskusjon – behov for videre aktivitet/samarbeid på området? Samarbeidsforums rolle?
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Statnett
Alle 

55 160

Eventuelt, oppsummering og neste møte Statnett 5 165



DSOenes framtidige behov for datautveksling

Forslag til arbeidspakke i DIGIN

Agder Energi Nett, Lede, Glitre Nett og Elvia



Bakgrunn

Viktigheten av datautveksling fremheves av «alle»:

• NVEs ekspertgruppe for driftskoordinering

• DSO-pilotprosjektene

• RMEs anbefaling til OED

• EU (SO-GL og KORRR)

Forslagsstillerne har ønsker om å forbedre DSOene sine muligheter for 
informasjonsutveksling og felles koordinering. Stort potensiale for samhandling 
som vil effektivisere driften av kraftsystemet



Erkjennelse

Både Statnett og RME har viktige aktiviteter på gang mhp. 
datautveksling og digitalisering

Hvordan sikre at DSOene sine behov belyses, samordnes og ivaretas?

Hvem kjenner dette behovet best?

Forslaget er ikke en konkurrent til andre digitaliseringsprosjekt,    
men et supplement!



Arbeidspakke i DIGIN

DSOene må finne gode løsninger i fellesskap og sammen med andre 
aktører

DIGIN vil være en naturlig arena for DSOene til samhandling.
Derfor foreslås dette arbeidet som en arbeidspakke i DIGIN

Formålet er å kartlegge hva som er DSOene sine framtidige behov og 
få skissert en konkret og praktisk modell for hvordan datautveksling 
bør skje fra DSO mot alle relevante kontaktpunkt



Beskrivelse

• Ta utg.pkt. i kjente og prioriterte behov for DSOene

• Hensynta ulike DSOer sine behov, store og små selskap

• Beskrive en digital løsning som kan bygges opp sten for sten og som er fleksibelt for 

framtidig voksende og endrede behov (løsningen må være skalerbar i alle retninger)

• Identifisere mulige pilotområder, velge piloter og gjennomføre disse

• Gjøre DSOene i stand til å ta i bruk fleksible ressurser i planlegging og drift

• Utarbeide en plan for hvordan felles løsninger kan gjennomføres og implementeres

• Hensynta andre initiativ for å unngå overlappende arbeid

• Følge føringer som kommer fra EU (Clean Energy Package/nettkoder/retningslinjer)



Ønske om bred deltagelse

Viktig at DSOene kan stille med kompetanse!

Varighet:
• Høst 21: Forprosjekt. Oppstart piloter. Kartlegging av behov

• Vår 22:   Gjennomføre piloter. Vurdere modeller

• Høst 22: Gjennomføre piloter. Implementering av resultater. Anbefaling av modell



Leveranse

1. Kartlegging av DSOenes behov for informasjonsutveksling i dag og framtidig databehov mhp. 
statiske, operative og planlagte aktiviteter med aktuelle interessenter:

• Andre DSOer
• Produsenter (store/små)
• Forbrukere (store/små)
• TSO
• NVE/RME
• Leverandører av komponenter og IT-løsninger
• Strømselskap
• Aggregatorer
• Andre offentlige etater; veivesen, kommune, fylke, kartverk

2. Gjennomføre relevante piloter

3. Vurdere å etablere en felles løsning for å dekke dette datautvekslingsbehovet

4. Foreslå en konkret praktisk modell og beskrive hvordan denne kan realiseres



Forslag



Kort status for arbeidet med 
nasjonal metode for data-
utveksling iht. SOGL/KORRR
TSO/DSO-Samarbeidsforum, 2021-06-11



• Åpen informasjon / Public information

Arbeidet med nasjonal metode for datautveksling iht. 
system operation guideline (SO GL) er i gang

Formål med SO GL (og datautveksling i SOGL): 
• "The purpose of the SO GL is to safeguard 

operational security, frequency quality and the 
efficient use of the interconnected system and 
resources. 

• To achieve these goals, it is necessary that each 
party of the electric system has the necessary 
observability of the network elements and services 
that impact their activities."

Nasjonal metode for datautveksling (SO GL 40.5): 
• Hver TSO skal i samordning med DSO-ene og 

SGU-ene fastsette anvendelsen og omfanget av 
datautvekslingen basert på følgende kategorier: 
strukturelle data, planleggings- og prognosedata 
og sanntidsdata

System operation guideline
Oppdragsbrev fra RME til Statnett 1.2:
• RME ba om at Statnett sammen med 

nettselskap og nettbrukere setter i gang 
arbeidet med å foreslå omfang og 
anvendelsen ved utveksling av strukturelle, 
plan- og sanntidsdata. 

• Start med: beskrive gjeldende praksis
• RME skal godkjenne forslag

Prosess til nå:
• Tema drøftet i Samarbeidsforum i mars, 

samt innspill/brev fra Energi Norge
• Svar til RME om tilnærming 1.4
• Etablert ekstern arbeidsgruppe



• Åpen informasjon / Public information

Tilnærming for arbeidet, samt ekstern arbeidsgruppe

"Høring" 
i bransjen

Stegvis IT‐
implementering 
(med bransjen)

Videreutvikle forslag til 
nasjonal metode: 
gap og tilpasninger 

Beskrive 
gjeldende praksis

RME god‐
kjenner 
metode

RME 
vurderer 
beskrivelse

Leveranse fra fasen:
1. Beskrive gjeldende praksis
2. Plan for videre arbeid/fase 

Høring i 
bransjen

mai –okt.

1: Kartleggings‐ og planfase 2: Metodeutviklingsfase
Leveranse fra fasen:
1. Gapsanalyse og anbefalinger
2. Innspill/plan for implementering

~ okt. 2021‐mai 2022

IKKE DEL AV 
DENNE AKTIVITET

Regulatoriske avklaringer, samt andre 
føringer fra RMEs digitaliseringsforum

Deltakere i arbeidsgruppe for nasjonal metode for datautveksling
Aktørtype Navn Selskap Deltakelse 

DSO ‐ Energi Norge Kristoffer Sletten Agder Energi Nett Fast
DSO ‐ Energi Norge Mads Hansen‐Møllerud Elvia Fast
DSO ‐ Energi Norge Hilmar Fredriksen Tensio AS Fast
DSO ‐ Distriktsenergi Stian Frøiland Sygnir Fast
SGU (vannkraftprodusent) Runa Haave Andersson Statkraft Fast
SGU (vannkraftprodusent) Svein Erik Jørgensen Trønder Energi  Fast
SGU (industri)  Karsten Brekke Hydro Fast
SGU (industri)  Knut‐Harald Bakke Borregaard Fast
SGU (industri)  Norsk Olje & Gass (Equinor) Bilateralt 
SGU (vindkraftprodusent) Norwea (TrønderEnergi?) Bilateralt 
SGU (småkraftprodusent) Småkraftforeningen (Småkraft AS, Captiva AS) Bilateralt 

Tilnærming for 
å utarbeide 
nasjonal metode

Arbeidsgruppe
etablert:



• Åpen informasjon / Public information

Status for kartleggingen
• Beskrive dagens praksis til/fra TSO 

• Hovedsakelig hjemlet i forskrift om 
systemansvar og energilovforskriften, 
og rapportert til systemansvarlig 

• Hovedsakelig intern arbeidsgruppe

• Kartlegge datautveksling DSO-DSO 
og DSO-SGU (dvs. ikke TSO)

• Møter med SGU-aktørene samt DSO 
for å kartlegge utvekslingen

• Et "representativt bilde"

Aktør-
gruppe

Structural 
data

Schedule 
data

Real-time 
data

DSOs in the TSOs 
observability area 
according to CSAM

Mandatory
Article 43

N/A

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 44

Type-D / trans-
mission connected 
generators. 
Owners of 
interconnectors

Mandatory
Article 45

Mandatory
Article 46

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 47

Type B, C distri-
bution connected 
generators and 
aggregations of 
generators

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 48

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 49

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 50

Transmission
connected demand 
facilities

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 52.1

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 52.2

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 52.3

Distribution
connected demand 
facilities and third 
parties providing 
services

N/A

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 53.1/53.2

"Unless 
otherwise 

provided by the 
TSO"

Article 53.1/53.2



• Åpen informasjon / Public information

Tentativ plan for arbeidsgruppen, fase 1 

Når / varighet Hvem Hva

Primo juni (pr gruppe) Pr. SGU‐gruppe/DSO • Kartlegge pr aktørgruppe (sammen med Statnett‐team)

29. Juni Fellesmøte 
arbeidsgruppen

• Gjennomgang / drøfting av kartlegging 
• Innledende drøfting av plan for neste fase

Medio/ultimo august Fellesmøte 
arbeidsgruppen

• Sluttføre/validere kartlegging
• Drøfte forslag til plan
• "Dypdykk": informasjonssikkerhet/dataforvaltning

Medio september Samarbeidsforum • Presentasjon/diskusjon om kartlegging og videre arbeid

Ultimo september Fellesmøte 
arbeidsgruppen • Kommentere oversendelse (kartlegging og plan) til RME

Fra oktober (fase 2) møte ca. hver tredje/fjerde uke



• Åpen informasjon / Public information

Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum 
fredag 11.6 kl. 09:15-12:00 (MS Teams)

Tema Ansvarlig  Varighet Sum tid

Introduksjon/ velkommen Statnett 10 10

RME om status for arbeidet: 
– forskriftsarbeid, digitaliseringsforum, nøytralitet, status regelverksimplementering RME 30 40

Orienteringer/runde rundt bordet
– Energi Norge orienterer fra DSO‐forum
– Spørreundersøkelse om driftskoordinering

Alle
Anders S 20 60

Datautveksling og digitalisering i bransjen
– DSOenes framtidige behov for datautveksling (ny arbeidsstrøm i DIGIN)
– Status for KORRR‐arbeidet

Jens/ Kristoffer
Statnett

25 85

Benstrekk 10 95

Ny nettavtale/tilknytningsportal  Statnett 10 105

Tilknytning med vilkår
‐ Erfaringer og planer fra Agder Energi Nett
‐ Systemansvarliges rammer for håndtering tilknytninger med vilkår 
‐ Diskusjon – behov for videre aktivitet/samarbeid på området? Samarbeidsforums rolle?

Agder 
Statnett
Alle 

55 160

Eventuelt, oppsummering og neste møte Statnett 5 165



• Åpen informasjon / Public information

Revidert nettavtale for transmisjonsnettet på høring

• Videre løp
o Frist for høringsinnspill 1. sept. 2021
o Ferdigstilling revidert nettavtale høst 2021
o Ny tilknytningsportal 2021‐22
o Implementering nye avtaler 2022 ‐>

Koordinert bidrag til spenningsregulering

Kontroll på kapasitet i alle punkter

Monitorering og kundeoppfølging

• Bransjesamarbeid viktig
o Forvalte kapasitet effektivt på tvers av 

nettnivåer, sikre best mulig utnyttelse
o Kompatible avtaler, prinsipper og verktøy

Høringer og konsultasjoner | Statnett

Gå inn på statnett.no for å abonnere på 

Møter, webinarer og arrangementer | Statnett



• Åpen informasjon / Public information

Agenda TSO/DSO-Samarbeidsforum 
fredag 11.6 kl. 09:15-12:00 (MS Teams)

Tema Ansvarlig  Varighet Sum tid

Introduksjon/ velkommen Statnett 10 10

RME om status for arbeidet: 
– forskriftsarbeid, digitaliseringsforum, nøytralitet, status regelverksimplementering RME 30 40

Orienteringer/runde rundt bordet
– Energi Norge orienterer fra DSO‐forum
– Spørreundersøkelse om driftskoordinering

Alle
Anders S 20 60

Datautveksling og digitalisering i bransjen
– DSOenes framtidige behov for datautveksling (ny arbeidsstrøm i DIGIN)
– Status for KORRR‐arbeidet

Jens/ Kristoffer
Statnett

25 85

Benstrekk 10 95

Statnett 10 105

Tilknytning med vilkår
‐ Erfaringer og planer fra Agder Energi Nett
‐ Systemansvarliges rammer for håndtering tilknytninger med vilkår 
‐ Diskusjon – behov for videre aktivitet/samarbeid på området? Samarbeidsforums rolle?

Agder 
Statnett
Alle 

55 160

Eventuelt, oppsummering og neste møte Statnett 5 165
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Samarbeidsforum TSO/DSO

Tilknytning på vilkår  
Kristoffer Sletten og Astrid M. Hilde

ae.no  @Agder_Energi  @agderenergi
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Vårt oppdrag:

Vi leverer ren energi,

for at samfunnet skal fungere 

– nå og for fremtiden 

2
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Bærekraftig utvikling
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Agder Energis bærekraftmål
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Bakgrunn

• Disp. sak for fritak for investeringsplikten og forbud om avtaler om vilkår. Mars 2020.

• Nytt omsøkt forbruk utløste potensiell investeringsplikt opp mot 100.mill NOK –
alternativt ingen miljøgevinst ved ingen investering.

• 22 MW ( AEVarme) og 16 MW ( KRS havn) fleksibelt forbruk mulig med tilknytning i 
normaldrift men ikke ved alle typer feil / revisjoner. 

• Hva er Driftsmessig forsvarlig for Kristiansand?  N-1 eller N-0,8 eller kun 
normalforsyning. 

• RME: «Før en tilknytning tillates, plikter alle berørte nettkonsesjonærer å gjøre en vurdering av om 
tilknytningen er driftsmessig forsvarlig (utredningsplikten). Med driftsmessig forsvarlig menes at tilknytningen 
ikke går ut over leveringskvaliteten til eksisterende kunder. Det betyr at spenningsgrenser gitt av forskrift om 
leveringskvalitet, må opprettholdes i underliggende og tilgrensende nett. I tillegg skal ikke overføringsgrenser 
(strømgrenser) for komponenter i tilgrensende og overliggende nett overskrides.»

• OED – fra 15 april :  Kan tilknytte på varige vilkår om utkobling / redusert forbruk –
slipper anleggsbidrag – frivilling løsning

5
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Når kan dette anvendes?

• Når det IKKE er driftsmessig forsvarlig å tilknytte forbruk til eksisterende 
anleggsløsninger skal det bygges nytt nettanlegg ELLER vurderes om kunden kan 
tilbys tilknytning på vilkår

• Hvis det er plass skal kunden tilknyttes på vanlige vilkår i tråd med leveringsplikten

• Vilkårene som kan tilbys skal avhjelpe nettbegrensingene slik at det likevel blir 
driftsmessig forsvarlig å knytte til nytt forbruk

• Øvrige Kunder skal ikke få dårligere leveringskvalitet (inkl pålitelighet)

• « Frivillig » men i praksis KUN tillatt med vilkår der det ikke er rasjonelt å bygge nytt 
nettanlegg (hvis det er samfunnsøkonomisk og/ eller nettmessig riktig å bygge nytt 
nett skal nettselskapet gjøre det, men NVE kan i andre tilfeller si nei til konsesjon.)

• Kun de konkrete forhold som gjør det ikke driftsmessig forsvarlig å tilknytte uten nett-
tiltak som kan inn som vilkår i avtalen om utkobling (f.eks. ikke rene generelle 
beskrivelser)

• Fritak for anleggsbidrag (eller KILE kost) er ikke alene grunn nok for ordningen

• Formål: bedre utnyttelse av nett og mer elektrifisering

6



Protected

Protected

Avtalen – generelt 

• En integrert del av tilknytnings og nettleieavtalen – eget vedlegg men en 
selvstendig avtale fra dag 1. i tilknytningsforløpet (etter DF-nei)

• Opplysninger om risiko og hyppighet for utkobling må forklares til kunden som 
veiledning i valget mellom anleggsbidrag eller vilkår

• Gir kunden forutsigbarhet om vilkårene i tilknytningsprosessen (viktig for 
kundens investeringsbeslutning) 

• Statnett må godkjenne avtalen på forhånd eller gi føringer på når slike avtaler 
kan godkjennes

• Nettselskapet må ha oversikt over flaskehalsen og hvordan de skal overvåke 
og drifte den (Kristoffer)

• Nettselskapet må kunne fjernstyre koblingsløsninger for den konkrete kunden. 

7
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AENs avgrensinger 

• Kun for Næringskunder

• Kun for 1 MW og oppover

• Kun for tilknytning på 22 kV nett og oppover

• Kun for utkobling av forbruk (ikke strupe løpende forbruk )

• Vilkår om utkobling for tre ulike driftstilfeller:

• Feil / automatiserte utkoblinger (uvarslet)

• Planlagt stans / revisjoner (hovedregel med varsel)

• Normaldriftssituasjon – når utkobling foretas profylaktisk

• Vilkår om innkobling så snart vilkårene som begrunner utkobling er opphørt

8
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Annet som bør avtalefestes

• Beskrivelse av tenkt tilknytning og evt krav til anleggsløsninger ved vilkår

• Mer om forholdet til systemansvarlig.

• Senere evt. ønske om anleggsbidrag (oppsigelse ?) – og varsling når 
nye kunder skal på samme anlegg (nettselskapet bør gi insentiver til 
normale vilkår når ny kunde kommer i samme tilknytningspunkt)

• Overdragelse av nettanlegg – hva når ny kunde kjøper anlegget? 

• Virkningen av KILE og sammenheng med andre tariffløsninger / 
markedsmodeller (vilkårsavtalen må ha forrang) 

• Vilkår er en varig avtale - endringsklausul bør bare gjelde hvis begge 
parter aksepterer endingen i vilkårene eller for mindre tekst-justeringer

• Mislighold = frakobling til evt. forholdet er rettet

9
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Eksempel – «kundespesifikt» ikke-redundant forsyning

12

Ny kunde 
30 MW

Eksisterende 
lokalt distr.nett
+ trafostasjon

Utvidelse 
kundespesifikt 
lokalt distr.nett
+ trafostasjon
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Eksempel – Kunde ute i lokalt d-nett uten n-1 

13

Nytt forbruk

(1 – 2 MW)
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Rutiner for håndtering av tilknytning på vilkår (tpv):
Generelt:

1. Det må være klare retningslinjer for operatørene når utkobling skal iverksettes og kan frigis

2. Operatørene må få opplæring og AEN må være bevisst på at dette vil kreve mer å følge med på fra operatørene! Og 

krav til utvikling av verktøy!

3. Utkoblingsprinsipp LIFO (Last Inn – First Out)

Nå: 

1. Tpv bør foreløpig ligger på egne 11/22 kV-avganger. Alt. egne brytere styrt fra NS. Hele forbruket bak bryter går ut

2. Inntil videre må håndteringen skje manuelt. Dvs. at komponenter og snitt overvåkes i scada. Ved alarm for høy last 

eller utfall kobles tpv manuelt ut. Ved revisjoner må det varsles

3. Ved innkobling har NS bedre tid på seg og kan koble inn i motsatt rekkefølge av utkobling, etter hvert som forholdene 

i nettet tillater det
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Rutiner for håndtering av tilknytning på vilkår (tpv):

Framtid:

1. Innenfor hver flaskehals (oversikt må etableres i DMS eller i Scada), må systemet vise en liste over avganger med tpv i 

LIFO-rekkefølge. Dette må ligge i systemet sammen med oversikt over aktuelle flaskehalser

2. Dersom det blir mange tpv-laster (>10?) og/eller de kommer inn i lokalt d-nett, blir det vanskelig med manuell 

utkobling og det må etableres automatiske løsninger

3. Dvs. at når flaskehalser overskrides eller utfall vil gi uakseptabel overlast, må automatikk ta ut tvp-lasten direkte

4. AEN har innledet samtaler med Volue (Powel) for å se på utvikling av verktøy

5. AEN har vedtatt at det vil være behov for styrking av driftsplanleggerfunksjonen i AEN
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Spørsmål

1. Kan avtalen sies opp?

2. Kan kombineres med UKT og deltagelse i fleksmarked?

3. Kunden får den til enhver tid ledige kapasiteten?

4. Hvilke saker vil Statnett ha til vurdering? Er det kun inngåelse av slike 
avtaler systemansvarlig skal involveres i, eller også «bruk» av slike avtaler?

5. Samarbeid om utforming av avtaler? 

6. Samarbeid om driftstekniske løsninger?

7. Hvilke behov for nye verktøy og virkemidler?

8. Helt frivillig? Skal tpv benyttes der det er mulig?
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Tilknytning med forbruksbegrensning
Rammer fra systemansvarlig

Anders Grønstvedt
Samarbeidsforum, 11. juni 2021



• Åpen informasjon / Public information

Tilknytning med vilkår om begrensning
• Hva: OED åpnet april 2021 for at nettselskapene ved nye tilknytninger av forbruk kan 

inngå tilknytningsavtale med vilkår om utkobling eller redusert forsyning. Avtalene er 
frivillige for både kunde og nettselskap. Tilsvarende ble det åpnet for tilknytning av 
produksjon i 2019.

• Hvorfor: Legge til rette for at nettselskapene kan utnytte nettet sitt bedre. Det kan bidra 
til å unngå utbygging av strømnett, samt raskere og rimeligere tilknytning for kunden.

• Utfordring: Stor omfang av slike avtaler kan påvirke risiko i drift for systemansvarlig og 
tilgrensende konsesjonærer. Vilkårene kan påvirke behov for og tilgangen til 
fleksibilitet når systemansvarlig skal håndtere flaskehalser og frekvens. 

• OED og RME har gitt systemansvarlig en rolle ved bruk av slike vilkår
• For sikker drift av nettet skal systemansvarlig på forhånd avklare avtaler
• Systemansvarlig må utarbeide rammer for håndtering av avtaler

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Statnett jobber med rammene for vår håndtering
• Utgangspunkt

• Viktig at kunder med vilkår kan bidra med fleksibilitet i våre markeder 
• Kunden må etterleve forpliktelser etter systemansvarsforskriften
• Trinnvis utvikling, med bruk av enkle løsninger først

• Det sentrale i vår vurdering er hvor i nettet problemene for tilknytning 
ligger

• Høyere utnyttelse av nett forutsetter at vi utvikler prosesser, 
støttesystem og datautveksling som er nødvendig for sikker og effektiv 
drift

• Vi jobber aktivt med bransjen for å fange innspill og forstå muligheter og 
utfordringer

Fremtiden er elektrisk



• Åpen informasjon / Public information

Vi ønsker å vinne erfaring med de enkle tilfellene først

T‐ nett
R‐nett
Deling
Nytt forbruk

Overskuelig drift ved intakt 
nett og driftsstanser

Mer kompleks drift ved intakt 
nett og driftsstanser



• Åpen informasjon / Public information

Hva skal til for at tilknytning 
med vilkår blir en suksess?

Hvordan kan Statnett som 
systemansvarlig bidra til dette?
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