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Sammendrag
Bakgrunnen for forslaget om ny forskrift om energiutredninger (foe) er:


Stortingsmelding 14 (2011-2012) ”Vi bygger Norge - om utbygging av
strømnettet” (Nettmeldingen), som angir nettpolitikk for regional- og
sentralnett, herunder nye føringer for ordningen med
kraftsystemutredninger.



Økt krav til forsyningssikkerhet.

Sammenholdt med gjeldende forskrift 16. desember 2002 nr 1607 om
energiutredninger foreslås det kun materielle endringer hva angår bestemmelsene
som omhandler kraftsystemutredninger. Innholdet i bestemmelsene om lokale
energiutredninger er ikke foreslått endret.
Forslaget til ny forskrift har en annen struktur enn den gjeldende forskriften.
Dagens forskrift består av tre kapitler, mens forslaget til ny forskrift består av fem
kapitler. Den gjeldende forskriften inneholder ikke separate bestemmelser for
regional- og sentralnett. Det foreslås i den nye forskriften å skille mellom
bestemmelser for lokale energiutredninger, kraftsystemutredninger for
regionalnettet og kraftsystemutredninger for sentralnettet, ved å beskrive disse i
egne kapitler.
I bestemmelsene som gjelder kraftsystemutredningens innhold er det foreslått
forholdsvis store endringer. Mange av de nye bestemmelsene er imidlertid strengt
tatt ikke nye, siden de fram til nå har vært angitt i retningslinjen ”Veileder for
kraftsystemutredninger” (Veileder nr 1/2007). Disse bestemmelsene foreslås
fastsatt gjennom forskriften for å klargjøre kravene som gjelder, både av hensyn
til konsesjonærene som reguleres av bestemmelsen og av hensyn til forvaltningen
som skal kontrollere at kravene oppfylles.
Det foreslås å stille krav om at kraftsystemutredningen skal bestå av en
hovedrapport og en grunnlagsrapport. Dette har også fram til nå vært praksis, men
ved de foreslåtte forskriftsbestemmelsene vektlegges det i enda større grad at
hovedrapporten skal være brukervennlig, lettlest og tilgjengelig for allmennheten.
NVE foreslår at kraftsystemutredningene skal inneholde beskrivelser av
tilgjengelig nettkapasitet for innmating av produksjon, potensial for
forbrukerfleksibilitet og beskrivelse av forsyningssikkerhet. NVE ønsker at det gis
en oversikt over alle punkter i regional- og sentralnettet hvor N-1 kriteriet ikke
overholdes, sammen med en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltak
som er nødvendige for å oppnå N-1. Tidshorisonten for kraftsystemutredningene
endres fra dagens minimum ti år til minimum 20 år.
Videre omhandler forskriftsforslaget prosessen rundt utarbeidelse av
kraftsystemutredningene. Oppdateringsfrekvensen for kraftsystemutredninger
endres fra hvert år som er dagens krav, til hvert annet år. I tillegg foreslås det nye
krav til involvering av deltakere samt koordinering og samarbeid på tvers av
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nettnivåene. Siktemålet med forslagene er å legge til rette for en åpen prosess hvor
behov for endringer i kraftsystemet blir synliggjort i en tidlig fase.
Omfanget av de foreslåtte endringene gjør at NVE anser det som mest
hensiktsmessig å foreslå en ny forskrift som avløser den gjeldende fremfor å
foreslå en endringsforskrift.
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1 Innledning og bakgrunn for
forslaget
Forskrift 16. desember. 2002 nr 1607 om energiutredninger trådte i hovedsak i
kraft 1. januar 2003.
Forslaget til ny forskrift innebærer materielle endringer hva angår
kraftsystemutredninger som er regulert i kapittel 1 i den gjeldende forskriften. Det
foreslås endringer i struktur, innføring av nye paragrafer om prosessen rundt
arbeidet med kraftsystemutredninger og høyere detaljeringsgrad i bestemmelsene
om innhold i kraftsystemutredninger. De foreslåtte endringene er av et omfang
som gjør at NVE anser det som mest hensiktsmessig å foreslå en ny forskrift som
avløser den gjeldende fremfor å foreslå en endringsforskrift.
NVE ser behov for å gjøre endringer i bestemmelsene om kraftsystemutredninger
av flere grunner.
Stortingsmelding 14 (2011 -2012) ”Vi bygger Norge - om utbygging av
strømnettet”, heretter kalt Nettmeldingen, omhandler politikken for utbygging av
kraftnettet både på regional- og sentralnettsnivå. Nettmeldingen legger nye
føringer for ordningen med kraftsystemutredninger. Det legges vekt på å styrke
deltakelsen av ulike interessenter i prosessene med kraftsystemutredninger, og at
disse skal ha anledning til å komme med innspill. Videre beskriver Nettmeldingen
hvordan kraftsystemutredningene skal sikre koordinering av nettutvikling på tvers
av nettnivåer og –eiere, og at behov for tiltak blir kjent og belyst på et tidlig
tidspunkt. Kraftsystemutredningene skal sørge for en systematisk, robust og åpen
vurdering av alternative tiltak. Forslaget til ny forskrift skal ivareta disse
føringene.
Forslaget om en mer åpen kraftsystemutredningsprosess med mulighet for innspill
fra ulike deltakere innebærer ikke endringer i den ordinære prosessen med
konsesjonsbehandling. Prosessen rundt kraftsystemutredninger og
konsesjonsbehandling er to separate prosesser. Ordningen med
kraftsystemutredninger skal belyse behovet for tiltak og endringer i kraftsystemet
og gjøre interessenter oppmerksomme på disse. Innspill i forbindelse med dette vil
kunne avdekke nye og endrete behov som påvirker planleggingen av et tiltak.
Dette vil gi et godt grunnlag for konsesjonsprosesser som vil kunne komme i
ettertid. Samtidig vil NVE understreke at det i prosessen rundt
kraftsystemutredninger legges liten vekt på natur- og miljøvirkninger.
Synspunkter rundt eksempelvis trasèvalg for en kraftlinje er tema som behandles i
konsesjonsprosessen.
I forbindelse med at NVE ser behov for å øke fokus på og krav til
forsyningssikkerhet foreslås det å fastsette krav om kartlegging av
forsyningssikkerhet ved at alle kraftsystemutredninger skal oppgi alle punkter
med manglende N-1 forsyning. Denne endringen må ses i sammenheng med
foreslåtte endringer i forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i
kraftsystemet, forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i
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kraftsystemet, og forskrift 7. desember 1999 nr 959 om produksjon, omforming,
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. Alle disse forslagene er
sendt på høring i regi av NVE.
Det er også behov for mer utfyllende og konkrete bestemmelser om
kraftsystemutredninger på en rekke punkter for å synliggjøre kravene til
utredningene. Tydeligere krav vil også kunne lette NVEs arbeid med å følge opp
forskriften.
I forbindelse med høringen ber NVE spesielt om konkrete innspill på følgende
punkter:


§§ 9, og 10 som gjelder for kraftsystemutredninger i regionalnett §§ 17 og
18 som gjelder for kraftsystemutredninger i sentralnettet.
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2 Forslag til ny forskrift om
energiutredninger
2.1 Struktur
Oppbyggingen av en lov og forskrift bør være systematisk, klar og oversiktlig.
Dagens forskrift om energiutredninger er inndelt i tre kapitler: Kapittel 1
kraftsystemutredning, kapittel 2 lokal energiutredning og kapittel 3 felles
bestemmelser. I motsetning til hvordan de fleste andre forskrifter er utformet, er
det ikke noe innledende kapittel som angir hva som er formålet med og
virkeområdet til forskriften.
For å sikre større grad av klarhet og brukervennlighet, foreslår NVE at kapittel 1 i
den nye forskriften skal inneholde innledende bestemmelser med angivelse av
formål og virkeområde. Deretter følger egne kapitler om henholdsvis lokale
energiutredninger (kapittel 2), kraftsystemutredninger for regionalnettet (kapittel
3) og kraftsystemutredninger for sentralnettet (kapittel 4). Kravene både til
prosess og innhold er forskjellige for de ulike nettnivåene, og det er derfor mest
hensiktsmessig å ha egne kapitler.
Sammenholdt med gjeldende forskrift, foreslås det ikke materielle endringer når
det gjelder lokale energiutredninger. Kapittel 2 i gjeldende forskrift blir kapittel 2
også i forslaget til ny forskrift. § 8 i gjeldende forskrift blir § 1 annet ledd i
forslaget til ny forskrift.
Kapittel 3 ”felles bestemmelser” i gjeldende forskrift blir kapittel 5 ”avsluttende
bestemmelser” i forslaget til ny forskrift. Dette innebærer ikke noen
realitetsendring, men uttrykket ”avsluttende” er i tråd med språkbruken i andre
forskrifter.
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2.2 § 1 Formål
2.2.1 Bakgrunn for forslaget
NVE foreslår en egen formålsbestemmelse i et innledende kapittel i forskriften.
Dette for å forbedre strukturen, klargjøre formålet og for å øke brukervennligheten
av forskriften.
Det materielle innholdet i § 1 i gjeldende forskrift er innarbeidet i forslaget til ny
forskrift § 1 første og tredje ledd. Nettmeldingen, side 89, beskriver at målet med
kraftsystemutredninger blant annet er å skape en felles forståelse for endringer i
kraftsystemet. Videre beskriver Nettmeldingen at langsiktig nettplanlegging skal
gjennomføres for å sikre at behov for tiltak blir tidlig kjent. NVE foreslår på
bakgrunn av dette å innarbeide momentene i formålsparagrafens tredje ledd.
Annet ledd i forslaget til § 1 har samme ordlyd som § 8 i gjeldende forskrift.
2.2.2 Forslag til bestemmelse
§ 1. Formål
Forskriften skal ivareta ordningen med lokale energiutredninger og
kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet, og skal bidra til en
samfunnmessig rasjonell utvikling av energisystemet.
Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning,
stasjonær energibruk og alternativer på dette området.
Koordinerte kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet skal
vurdere mulig utvikling i behov for overføringskapasitet, skape en felles forståelse
i samfunnet for endringer i kraftsystemet og gi grunnlag for behandling av
søknader om konsesjon.

2.3 § 2 Virkeområde
2.3.1 Bakgrunn for forslaget
Bestemmelsen foreslås for å tydeliggjøre forskriftens virkeområde.
2.3.2 Forslag til bestemmelse
§ 2. Virkeområde
Forskriften har samme virkeområde som energiloven og omfatter anleggsområde og fjernvarmekonsesjonærer.
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2.4 §§ 3, 4, 5 og 6 Bestemmelser om lokale
energiutredninger
2.4.1 Bakgrunn for forslaget
§§ 9, 10, 10a og 11 i gjeldende forskrift foreslås inntatt som henholdsvis §§ 3, 4, 5
og 6 i forslaget til ny forskrift. Foreslaget innebærer ikke materielle endringer,
men er en videreføring av bestemmelsene i gjeldende forskrift.

2.5 § 7 Utredningsansvarlig - regionalnett
2.5.1 Bakgrunn for forslaget
§ 2 i gjeldende forskrift angir utredningsansvarlig både for regionalnettet og
sentralnettet. Som følge av at NVE nå foreslår å skille tydeligere mellom
nettnivåene, foreslås det at § 7 i den nye forskriften kun skal gjelde
utredningsansvarlig for regionalnettet. § 7 i den nye forskriften vil dermed erstatte
og ta opp i seg innholdet i § 2, første ledd i gjeldende forskrift hva angår
kraftsystemutredninger for regionalnettet. (Utredningsansvarlig selskap for
sentralnettet er foreslått regulert i § 15.)
Utredningsansvarlig selskap utpekes av NVE ved enkelvedtak. De gjeldende
vedtakene vil ikke endres som følge av forslaget til ny forskrift. I dag er det utpekt
17 utredningsansvarlige for regionalnettet.
2.5.2

Forslag til bestemmelse

§ 7. Utredningsansvarlig - regionalnett
Norges vassdrags- og energidirektorat utpeker gjennom enkeltvedtak en
anleggskonsesjonær til å være utredningsansvarlig og koordinere utarbeidelsen
av en langsiktig kraftsystemutredning for en spesifisert del av regionalnettet, det
vil si utredningsområdet.

2.6 § 8 Utredningsansvarliges oppgaver - regionalnett
2.6.1 Bakgrunn for forslaget
Bestemmelsen vil kun omfatte utredningsansvarlig i regionalnettet.
Oppdateringsfrekvensen for kraftsystemutredningene er foreslått endret fra årlig
til hvert annet år. I langsiktig nettplanlegging vil det fra et år til et annet som regel
ikke skje store endringer. Det er ventet at forslaget til ny utredningsprosess vil
føre til større endringer i kraftsystemutredningene mellom hver gang den
utarbeides og oppdateres. Det forventes dermed større interesse for utredningene
og en bredere deltakelse i prosessene.
Det har vært praksis for at kraftsystemutredningen består av to rapporter; en
grunnlagsrapport og en hovedrapport. Det foreslås å forskriftsfeste denne
praksisen. Hensikten er å sikre nytteverdien og riktig detaljeringsgrad for de
målgruppene for de ulike rapportene. Nettmeldingen presiserer på side 89 at

12

hovedrapporten skal være kortfattet, lettlest og være egnet for et bredt publikum.
Grunnlagsrapporten på sin side inneholder kraftsensitiv informasjon og kan derfor
ikke være tilgjengelig for offentligheten. Denne rapporten vil være derfor være
forbeholdt aktører med kraftsystemkompetanse og tjenstlig behov.
Hovedrapporten skal offentliggjøres for allmennheten på egnet måte og
oversendes alle som ble varslet om utredningsarbeidet i henhold til § 9. En
offentliggjøring av hovedrapport på den utredningsansvarliges hjemmeside vil
etter NVEs syn være tilfredsstillende.
I forslaget til § 8 annet ledd er det fastsatt at utredningsansvarlig skal uttale seg
ved høring av meldinger og konsesjonssøknader for nye og endrede anlegg i sitt
utredningsområde. Dette er foreslått som et tiltak for å sikre en koordinert
planlegging og en effektiv saksbehandlingsprosess i NVE.
§ 8 tredje ledd tilsvarer § 3 annet ledd i gjeldende forskrift.
2.6.2 Forslag til bestemmelse
§ 8. Utredningsansvarliges oppgaver - regionalnett
Utredningsansvarlig skal utarbeide og hvert annet år oppdatere en
kraftsystemutredning for sitt utredningsområde. Kraftsystemutredningen skal
bestå av en hovedrapport og en grunnlagsrapport. Hovedrapporten skal
offentliggjøres og oversendes alle som varsles om oppstart av utredningsarbeidet
i henholdt til § 9. Grunnlagsrapporten skal oversendes Norges vassdrags- og
energidirektorat.
Utredningsansvarlig skal gi uttalelse ved høring av melding og søknad om
anleggskonsesjon for kraftoverførings- og produksjonsanlegg i sitt
utredningsområde.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge utredningsansvarlig å
utrede nettmessige konsekvenser av endringer i kraftsystemet i
utredningsområdet.

2.7 § 9 Varsel om oppstart av utredningsarbeidet
2.7.1 Bakgrunn for forslaget
Varselet skal informere om at utredningsprosessen settes i gang, og foreslås med
bakgrunn i føringene gitt i Nettmeldingen, side 91. Varselet skal inneholde en
plan for arbeidet, fokusområder for kommende utredning, og
utredningsansvarliges kontaktinformasjon. Hensikten med å sende ut et varsel om
oppstart av utredningsarbeidet er å informere bredt om arbeidet med
kraftsystemutredninger og samtidig åpne prosessen slik at ulike interessenter har
mulighet til å fremme sine innspill til den utredningsansvarlige.
Det er viktig å understreke at muligheten for å fremme innspill ved varsel om
oppstart av utredningsarbeidet ikke må forveksles med de formelle høringene av
enkeltsaker som er en del av konsesjonsprosessen. Areal- og miljøvirkninger av
enkeltprosjekter vil være eksempler på problemstillinger som behandles gjennom
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den ordinære konsesjonsprosessen, og som er mindre relevante innspill i den
langsiktige nettplanleggingen.
Innspill knyttet til fremtidig behov for overføringskapasitet og planer om økt
forbruk og produksjon er konkrete eksempler på viktige innspill. Den
utredningsansvarlige, gjerne i samarbeid med kraftsystemutvalget, må vurdere
relevansen av innkomne innspill. Det presiseres at den utredningsansvarlige ikke
har noen plikt til å ta hensyn til de innkomne innspillene videre i
utredningsprosessen.
I følge Nettmeldingen side. 91 skal varselet sendes ”alle kommuner,
konsesjonærer, beredskapsorganisasjoner i fylkene, fylkeskommunen,
interesseorganisasjoner” i utredningsområdet. Statnett og NVE skal også motta
varselet.
I forslaget til § 9 har NVE utdypet og utvidet listen over mottakere noe i forhold
til Nettmeldingen. Systemansvarlig, utredningsansvarlige i tilgrensende områder,
kraftforsyningens distriktssjefer og større nettkunder vil være naturlige mottakere
av varselet siden disse spiller en vesentlig rolle i kraftsystemplanleggingen. Med
”utredningsansvarlige i tilgrensende områder” menes både utredningsansvarlige i
tilgrensende regionalnettsområder og Statnett som utredningsansvarlig for
sentralnettet. Varsling av beredskapsorganisasjoner i fylkene er ivaretatt gjennom
at fylkesmenn står på listen over mottakere av varselet.
Med ”relevante interesseorganisasjoner” menes for eksempel ulike lokale
næringslivsorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner eller miljøvernorganisasjoner
som kan ha interesse i utviklingen av kraftsystemet innenfor utredningsområdet.
Varselet markerer oppstarten av utredningsarbeidet og skal sendes i forkant av
kraftsystemmøtet som avholdes i forbindelse med oppstart av den toårige
prosessen. Varselet bør sendes ut som brev.
2.7.2 Forslag til bestemmelse
§9. Varsel om oppstart av utredningsarbeidet
Utredningsansvarlig skal ved oppstart av utredningsarbeidet, det vil si før
første regionale kraftsystemmøte i henhold til § 10 fjerde ledd, varsle
systemansvarlig, utredningsansvarlige i tilgrensende områder, Norges vassdragsog energidirektorat samt øvrige aktører innenfor utredningsområdet: anleggs-,
område- og fjernvarmekonsesjonærer, kraftforsyningens distriktssjefer, større
nettkunder, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og relevante
interesseorganisasjoner. Varselet skal inneholde en plan for arbeidet,
fokusområder og kontaktinformasjon.
Varselet skal sendes senest fire måneder etter ferdigstillelsen av forrige
kraftsystemutredning.
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2.8 § 10 Regionale kraftsystemmøter
2.8.1 Bakgrunn for forslaget
Som en del av den nye prosessen foreslås det å innføre regionale
kraftsystemmøter.
Selv om kraftsystemutredningene kun skal publiseres hvert annet år så
understreker forslaget til nye prosesskrav viktigheten av at det gjøres et
kontinuerlig arbeid i løpet av denne to års perioden. Nettmeldingen, side 89,
uttrykker viktigheten av at behov og tiltak diskuteres på tvers av nettnivåer og
mellom ulike konsesjonærer slik at en koordinert planlegging sikres. Forslaget om
å opprette regionale kraftsystemmøtene i henhold til § 10 ivaretar disse
hensynene.
Det skal avholdes minimum to regionale kraftsystemmøter i løpet av den toårige
prosessen, hvorav ett skal avholdes i forbindelse med oppstart av
utredningsprosessen. Dette skal skje senest seks måneder etter at forrige
kraftsystemutredning ble ferdigstilt. I møtene skal utredningsansvarlige informere
om utredningsprosessen, fremme forslag til fokusområder og skissere flere mulige
utviklinger av kraftsystemet innenfor området. Det bør også trekkes linjer til
forrige ferdigstilte kraftsystemutredning. Diskusjon rundt fremtidig utvikling av
kraftsystemet og mulige endringer i behov for overføringskapasitet bør være en
naturlig det av møtet. Dette vil også gi kraftsystemutvalget viktige innspill til det
videre arbeidet med kraftsystemutredningen.
Før kraftsystemutredningen ferdigstilles skal det avholdes et nytt regionalt
kraftsystemmøte der deltakerne kan diskutere og komme med innspill til utkastet
til ny kraftsystemutredning.
På begge kraftsystemmøtene skal utredningsansvarlig for sentralnettet legge fram
planer som er relevante for det aktuelle regionale utredningsområdet. § 10 har til
hensikt å sikre at aktørene i hvert enkelt område blir informert om planer for
utviklingen av sentralnettet. Systemansvarlig skal på møtene informere om
relevante driftsforhold i utredningsområdet. På denne måten kan kommunikasjon
og koordinert nettplanlegging på tvers av nettnivåene sikres. Bestemmelsen er i
tråd med føringene i Nettmeldingen på side 89, hvor det presiseres at Statnett skal
delta aktivt i de regionale utredningsprosessene.
Kraftsystemutvalget må selv vurdere om det er behov for ytterligere
kraftsystemmøter i utredningsprosessen utover de to som fastsettes i forskriften.
Følgende aktører innenfor utredningsområdet skal inviteres på de regionale
kraftsystemmøtene: anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer,
kraftforsyningens distriktssjefer, større nettkunder, fylkeskommuner og
fylkesmenn. I tillegg skal systemansvarlig, utredningsansvarlige i tilgrensende
områder og Norges vassdrags- og energidirektorat inviteres.
Inviterte deltakere til de regionale kraftsystemmøtene er de samme aktørene som
skal varsles om oppstart av utredningsarbeidet med unntak av kommuner og
interesseorganisasjoner, jf § 9. NVE mener at det ikke vil være et behov for å
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inkludere kommuner og interesseorganisasjoner på de regionale
kraftsystemmøtene. Møtene vil ha hovedfokus på behov for og nyttevirkninger av
aktuelle tiltak og tekniske løsninger. Det vil i svært liten grad være fokus på
arealbruk og miljømessige forhold. Selv om § 10 ikke oppstiller krav om at
kommune og interesseorganisasjoner skal inviteres til de regionale
kraftsystemmøtene, kan og bør disse inviteres dersom kraftsystemutvalget mener
at dette er hensiktsmessig.
2.8.2 Forslag til bestemmelse
§ 10. Regionale kraftsystemmøter
Utredningsansvarlig skal invitere systemansvarlig, utredningsansvarlige i
tilgrensende områder og Norges vassdrags- og energidirektorat, samt følgende
øvrige aktører innenfor utredningsområdet til regionale kraftsystemmøter:
anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer, kraftforsyningens distriktssjefer,
større nettkunder, fylkeskommuner og fylkesmenn.
Det skal avholdes minst to regionale kraftsystemmøter i løpet av den toårige
utredningsprosessen. Møtene skal ledes av utredningsansvarlig.
Et kraftsystemmøte skal avholdes ved oppstart av utredningsarbeidet. Møtet
skal avholdes senest seks måneder etter ferdigstillelsen av forrige
kraftsystemutredning. Utredningsansvarlig skal på dette møtet informere om
utredningsprosess, fremme forslag til fokusområder og skissere mulige utviklinger
i behov for overføringskapasitet i utredningsområdet. Det skal på møtet velges
representanter til kraftsystemutvalget i henhold til § 11.
Et kraftsystemmøte skal avholdes senest en måned før ferdigstillelse av
kraftsystemutredningen. På møtet skal utkastet til kraftsystemutredningen drøftes.
Utredningsansvarlig for sentralnettet skal på de regionale
kraftsystemmøtene presentere forhold og planer som er relevante for det aktuelle
regionale utredningsområdet. Systemansvarlig skal informere om relevante
driftsforhold i utredningsområdet.
Referat fra møtene skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat
senest en måned etter avholdt møte.

2.9 § 11 Kraftsystemutvalget
2.9.1 Bakgrunn for forslaget
Forslaget til § 11 er en delvis videreføring av § 6 i gjeldende forskrift, samtidig
som forslaget innebærer noen materielle endringer sammenholdt med gjeldende
forskrift.
NVE ser behov for å innføre krav til minimum antall representanter i
kraftsystemutvalget for å sikre at utredningsarbeidet fordeles på flere enn
utredningsansvarlig i regionalnettet, som leder kraftsystemutvalget.
Utredningsansvarlig i sentralnettet skal delta i utvalget, slik at planlegging av
regional- og sentralnettet kan koordineres. I tillegg skal det på det regionale
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kraftsystemmøtet, som regulert i § 10, velges minst tre representanter.
Representantene skal delta i kraftsystemutvalget fram til neste valg, som vil
foregå på kraftsystemmøtet ved oppstart av ny utredningsprosess to år senere.
For å sikre kontinuitet i prosessen skal kraftsystemutvalget møtes minimum to
ganger i løpet av den toårige prosessen. Disse møtene skal avholdes i perioden
mellom kraftsystemmøte ved oppstart og kraftsystemmøte ved ferdigstilling.
Norges vassdrags- og energidirektorat vil oppfordre til at kraftsystemutvalget
møtes oftere enn det foreslåtte minimumskravet.
2.9.2 Forslag til bestemmelse
§ 11. Kraftsystemutvalget
Kraftsystemutvalget skal bistå utredningsansvarlig ved utarbeidelse av
kraftsystemutredningen.
Kraftsystemutvalget skal bestå av utredningsansvarlig i det regionale
utredningsområdet, utredningsansvarlig for sentralnettet og minimum tre
representanter valgt av det regionale kraftsystemmøtet. Utredningsansvarlig for
det regionale utredningsområdet skal lede kraftsystemutvalget.
Kraftsystemutvalget skal ha minst to møter i tidsperioden mellom
kraftsystemmøte ved oppstart av utredningsarbeidet og kraftsystemmøte før
ferdigstillelse av kraftsystemutredningen.
Referat fra møtene i kraftsystemutvalget skal oversendes Norges vassdragsog energidirektorat senest en måned etter avholdt møte.

2.10 § 12 Anleggs- område- og fjernvarmekonsesjonærers
oppgaver
2.10.1 Bakgrunn for forslaget
§ 12 vil delvis videreføre § 7 i gjeldende forskrift, men det foreslås noen
materielle endringer.
Gjeldende krav om at anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer skal varsle
Norges vassdrags- og energidirektorat og utredningsansvarlig om alle endringer i
tekniske data for anlegg med anleggskonsesjon foreslås fjernet. Første ledd i
forslaget til § 12 anses som dekkende for at utredningsansvarlig blir varslet om
endringer i anleggsdata. Videre ivaretas informasjonsflyten til NVE om endringer
i anlegg gjennom informasjon i kraftsystemutredningene og gjennom rapportering
av idriftsettelse av anlegg til systemansvarlig.
I henhold til gjeldende forskrift er det frivillig for anleggskonsesjonærer å delta i
møter i forbindelse med utredningsarbeidet. Det er nå foreslått å innføre krav om
at disse skal delta på de regionale kraftsystemmøtene. På denne måten kan
koordinering og informasjonsflyt på tvers av eierforhold og nettnivå sikres.
§ 12 siste ledd viderefører § 7 fjerde ledd i gjeldende forskrift.
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2.10.2 Forslag til bestemmelse
§ 12. Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærs oppgaver - regionalnett
Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer i utredningsområdet skal
gi utredningsansvarlig opplysninger om egne anlegg som er nødvendig for å
utarbeide kraftsystemutredningen, herunder på eget initiativ orientere om forhold
som kan påvirke utviklingen av egne og øvrige konsesjonærers anlegg i
utredningsområdet.
Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer skal informere
utredningsansvarlig om meldinger og søknader om anleggs- og
fjernvarmekonsesjon som er oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat til
behandling.
Anleggskonsesjonærer i regionalnettet skal delta på regionale
kraftsystemmøter i utredningsområdet.
Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer kan pålegges å oversende
Norges vassdrags- og energidirektorat spesifiserte anleggs- og komponentdata.

2.11 § 13 Innhold i grunnlagsrapport
2.11.1 Bakgrunn for forslaget
§ 13 vil erstatte § 4 i gjeldende forskrift.
Kravene til innhold i kraftsystemutredningene foreslås utvidet og angitt mer i
detalj. Til nå har forventningene til innholdet i utredningsdokumentene vært
spesifisert i ”Veileder for kraftsystemutredninger”, mens den gjeldende forskriften
oppstiller mer generelle, overordnete beskrivelser av innholdet. I praksis har
spesifikasjonene i veilederen blitt lagt til grunn, og den nye forskriften vil derfor i
mindre grad føre til endringer hva angår innholdet i grunnlagsrapporten.
Kravene som nå foreslås forskriftsfestet vil gjøre det tydeligere hva som forventes
av innhold i grunnlagsrapporter, samt bidra til mer standardiserte rapporter med
jevn kvalitet.
Tidshorisonten for vurderingen av utviklinger i behov for overføringskapasitet
foreslås utvidet fra dagens minimum ti år til minimum 20 år jf. § 13 sjuende ledd.
Med ” utviklinger i behov for overføringskapasitet” menes det som er referert til
som ”alternativ for utviklinger av kraftsystemet” i gjeldende veileder for
kraftsystemutredninger, også ofte kalt scenarioutviklinger. Nettmeldingens sterke
føringer om synliggjøring av behov i en tidlig fase og viktigheten av langsiktig
kraftsystemplanlegging (side 89), er en av grunnene til forslaget om utvidet
tidshorisont. Med tanke på at nettplanlegging tar lang tid og at nettanlegg har
relativt lang levetid, er det hensiktsmessig at vurderinger av mulige nettløsninger
og alternativer gjøres i en tidlig fase. Dette vil bidra til utviklingen av et robust
kraftsystem som ivaretar mulige framtidige behov for kraftoverføring.
NVE legger til grunn følgende forståelse av kravene til innhold:
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”Særegne forhold som er av betydning for kraftsystemet” skal på
overordnet nivå beskrives i henhold til § 13 første ledd annet punktum.
Dette omfatter blant annet naturgitte forhold og spesielle tekniske
utfordringer i kraftsystemet i det aktuelle området. Med naturgitte forhold
menes eksempelvis klimatiske og topologiske forhold, vernede
naturområder og risiko for ekstremvær, ras og flom.



Med ”varighetskurver for viktige utvekslingspunkter”, jf. § 13 annet ledd,
menes eksempelvis utvekslingspunkter i nettet som nærmer seg
overføringsanleggenes kapasitetsgrense. Varighetskurver med registrert
timesbelastning gjennom året skal inkluderes.



Lastflytanalyser (jf. annet ledd) skal presenteres som et oversiktlig
lastflytskjema som gir et klart bilde av lastflyten i området.
Utnyttelsesgrad for ledninger og transformatorer skal oppgis og resultatene
skal kommenteres. Informasjon som aktiv og reaktiv effektflyt, spenning,
last/produksjon og delingspunkter i normal drift skal fremkomme.



Data for effekt- og energibalanse, produksjon og forbruk (jf. fjerde ledd)
bør oppgis i et hensiktsmessig og brukervennlig format, da dette er viktige
data for brukere av kraftsystemutredningen.



Med ”forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger”, jf. § 13 femte og
sjuende ledd, menes en lønnsomhetsvurdering der estimerte
investeringskostnader skal ses opp mot en forenklet samfunnsøkonomisk
nyttevurdering. I de forenklete samfunnsøkonomiske vurderingene for
regionalnettsanlegg skal vurderinger av minimum endring i avbrudds- og
tapskostnader, endring i drifts- og vedlikeholdskostnader, eventuell
restverdi og estimerte investeringskostnader inngå.



Ved beskrivelsen av forventede investeringer (jf. sjuende ledd) er det
fremhevet at konsekvensene ved eventuelle forsinkelser av idriftsettelse
skal beskrives. Dette er spesielt viktig med tanke på de direkte
konsekvensene for overføring av produksjon og forbruk, men også
indirekte konsekvenser, herunder at andre planlagte investeringer forsinkes
eller påvirkes på andre måter.

NVE foreslår å innføre enkelte nye krav til innhold i kraftsystemutredningen:


Det foreslås i § 13 annet ledd at samordningen mellom drift av sentral- og
regionalnett skal beskrives, og at investeringer i sentralnettet som er
relevant for det regionale utredningsområdet omtales.



For å øke fokus på og krav til forsyningssikkerhet foreslås det i femte ledd
å forskriftsfeste at kraftsystemutredningene skal gi en nærmere vurdering
av forsyningssikkerheten, ikke bare på områdenivå, men for alle punkter i
sentral- og regionalnettet.
For å tilfredsstille dette kravet må de regionale kraftsystemutredningene
inneholde en oversikt over alle punkter i regionalnettet som ikke
overholder N-1-kriteriet i hele eller deler av året. I regionalnettets oversikt
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skal vurderingen inkludere punkter med mulighet for å gjenopprette
forsyning etter omkoblinger ved utfall av en komponent. Dette skal også
inkludere en vurdering av hvilke oppreguleringsressurser for produksjon
som er tilknyttet punktene. For vurdering av overholdelse av N-1 kriteriet
skal maksimal belastning legges til grunn. Punkter som ikke forsyner last,
men som kun tar imot produksjon skal ikke oppgis.
For hvert punkt som ikke overholder N-1 kriteriet skal antall timer uten N1 gjennom året angis. Ved angivelse av punkter som har mulighet for å
gjenopprette forsyning etter omkoblinger skal det gis en beskrivelse av
hvordan forsyningen gjenopprettes og hvor lang tid dette vil ta.
For alle punkter hvor N-1 kriteriet ikke overholdes skal det gis en
vurdering av hvilke tiltak som skal til for å oppnå N- 1, og det skal gjøres
forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger av de nødvendige
investeringene. Denne oversikten er en viktig del av arbeidet med å
kartlegge og vurdere dagens nivå av forsyningssikkerhet og synliggjøre
behovet for og kostnadene ved å øke forsyningssikkerheten.


En kommunevis vurdering av tilgjengelig kapasitet for innmating av ny
kraftproduksjon, se sjette ledd, er et tiltak for å effektivisere
konsesjonsbehandlingsprosessen i NVE. Dette ved at saksbehandler får
muligheten til å gjøre hensiktsmessig prioritering av saker ut fra
tilgjengelig nettkapasitet. I vurderingen skal det angis hvilke forhold som
fører til eventuelle begrensninger i nettet. Dersom tiltak som kan forandre
disse er planlagt skal dette oppgis.



Det foreslås innført et nytt krav om en vurdering av forbrukerfleksibilitet,
se åttende ledd. Bakgrunnen for bestemmelsen er innføringen av AMS og
forventningen om at økt forbrukerfleksibilitet i større grad vil påvirke
nettplanleggingen. Det bør gjøres egne vurderinger av potensialet
forbrukerfleksibilitet har både i industri og i husholdningssektoren i
utredningsområdet. Vurderingen kan gjøres som en del av beskrivelsene
av mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet der dette tas inn
som en av driverne bak en eller flere mulige utviklinger. Potensialet for
forbrukerfleksibilitet i området skal allikevel beskrives eksplisitt og de
direkte konsekvensene dette vil ha for nettplanleggingen skal skisseres.

2.11.2 Forslag til bestemmelse
§ 13. Grunnlagsrapporten - regionalnett
Grunnlagsrapporten skal beskrive utredningsprosessen og forutsetningene
som ligger til grunn for tekniske og forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger.
Særegne forhold som er av betydning for kraftsystemet skal beskrives.
Det skal gis en beskrivelse av eksisterende overføringsnett som inkluderer
beskrivelser av driftsforhold som er av betydning for eksisterende kraftsystem,
herunder flaskehalser i nettet, varighetskurver for viktige utvekslingspunkter og
kraftledninger som ikke er spenningssatt. Koblingsbilde i nettet ved ulike
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driftssituasjoner skal angis. Samordningen mellom drift av regional- og
sentralnettet i utredningsområdet skal beskrives. Lastflytanalyser for
dimensjonerende kraftoverføring i eksisterende nett skal gjennomføres,
kommenteres og vedlegges grunnlagsrapporten.
Det skal gis en samlet oversikt over komponenter i utredningsområdet
herunder kabler, kraftledninger, transformatorer, jordslutningsspoler,
kondensatorbatteri og generatorer. Tekniske spesifikasjoner og alder skal oppgis
for hver enkelt komponent. For produksjonsanlegg over 1 MW skal også
middelproduksjon, tilgjengelig vintereffekt, installert ytelse og innmatingspunkt i
regional- og sentralnett angis.
Grunnlagsrapporten skal angi energi- og effektbalanse, samt data for
elektrisitetsproduksjon og forbruk innenfor utredningsområdet de siste ti år. Data
for elektrisitetsforbruk skal inkludere målt maksimal utveksling per
regionalnettspunkt, utvikling av årlig elektrisitetsforbruk og uttak fra sentralnettet
i sentralnettets maksimallasttime.
Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forsyningssikkerheten i
utredningsområdet. En beskrivelse av mulige feilsituasjoner med fokus på
langvarige utfall og avbrudd skal gis. Alle utvekslingspunkter i regionalnettet med
manglende N-1 forsyning i hele eller deler av året skal omtales. For alle punkter
uten N-1 skal det beskrives hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå N-1. Det
skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltakene.
Grunnlagsrapporten skal inkludere en vurdering av tilgjengelig
nettkapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i regionalnettet for alle
kommuner i utredningsområdet.
Mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i regionalnettet skal
beskrives med et tidsperspektiv på minst 20 år. Ut fra de mulige utviklingene skal
alle forventede investeringer beskrives og begrunnes. Det skal gjøres en forenklet
samfunnsøkonomisk vurdering av alle forventede investeringer og av alternative
løsninger. Forventet idriftsettelse for investering og konsekvenser ved forsinkelser
skal fremkomme. Forventede investeringer i sentralnettet som er relevant for det
regionale utredningsområdet skal beskrives.
Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forbrukerfleksibilitet og
utvikling av andre energibærere enn elektrisitet i utredningsområdet. Herunder
skal det gis en vurdering av utvikling av energibruk og hvordan dette påvirker
dimensjonering av nettet i utredningsområdet med et tidsperspektiv på minst 20
år.
Det skal gjennomføres lastflytanalyser for dimensjonerende kraftoverføring
med bakgrunn i beskrivelsene gitt for mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet. Analysene skal kommenteres og vedlegges
grunnlagsrapporten.
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2.12 § 14 Hovedrapporten
2.12.1 Bakgrunn for forslaget
Sammenholdt med gjeldende forskrift innebærer forslaget til § 14 en materiell
endring. Bakgrunnen er ønsket om å tydeliggjøre hva som forventes av innhold i
hovedrapporten.
Nettmeldingen oppstiller føringer om at hovedrapporten skal gjøres kortfattet og
lettlest, og være egnet for et bredt publikum. Videre sier Nettmeldingen side 89 at
hovedrapporten skal ”gi god status for nettet i regionen og hvilke stadier
eventuelle tiltak befinner seg på”. For å sikre sammenheng og forbindelse mellom
utredninger i regionalnettet og i sentralnettet, samt informasjonsbehovet til
interesserte aktører og allmennheten, skal forventede investeringer i sentralnettet
som er relevante for det regionale utredningsområdet beskrives.
2.12.2 Forslag til bestemmelse
§ 14. Hovedrapporten - regionalnett
Hovedrapporten skal være et sammendrag av grunnlagrapporten med vekt
på informasjon av allmenn interesse.
Hovedrapporten skal inneholde en overordnet beskrivelse av kraftsystemet i
utredningsområdet med fokus på overføring, forbruk, produksjon og
forsyningssikkerhet, herunder i hvilken grad N-1-kriteriet i utredningsområdet
oppfylles.
I hovedrapporten skal alle forventede nettinvesteringer med alternativer
beskrives og begrunnes med bakgrunn i mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet. Forventede investeringer i sentralnettet som er relevant for
det regionale utredningsområdet skal beskrives.

2.13 § 15 Utredningsansvarlig - sentralnettet
2.13.1 Bakgrunn for forslaget
Statnett eier store deler av sentralnettet og har i dag ansvaret for
kraftsystemutredningen for sentralnettet. Dette foreslås videreført gjennom ny §
15.
2.13.2 Forslag til bestemmelse
§ 15. Utredningsansvarlig - sentralnettet
Statnett er utredningsansvarlig for sentralnettet.
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2.14 § 16 Statnetts oppgaver
2.14.1 Bakgrunn for forslaget
Det presiseres i forslaget til § 16 første ledd at kraftsystemutredningen i
sentralnettet skal omfatte ”hele” sentralnettet, hvilket også inkluderer sentralnett
som ikke eies av utredningsansvarlig.
Kraftsystemutredningen for sentralnettet skal bestå av en grunnlagsrapport og en
hovedrapport, på samme måte som for kraftsystemutredningen for regionalnettet.
Det foreslås i annet ledd at Statnett skal delta på alle regionale kraftsystemmøter,
jf. forslaget til § 10. Hensikten med dette er som beskrevet i avsnitt 2.8.1 å sikre
samordning mellom nettplanleggingen i regional- og sentralnettet.
I forslaget til tredje ledd foreslås det at Statnett hvert år skal sende en oppdatert
investeringsplan til NVE. Dette er foreslått på bakgrunn av den forventede
gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke i Norge. En investeringsplan
som oppdateres hvert år anses nødvendig for å legge til rette for en mulig
fremtidig implementering av EUs tredje markedspakke på de områdene som
berører kraftsystemutredningen for sentralnettet.
2.14.2 Forslag til bestemmelse
§ 16. Statnetts oppgaver
Statnett skal hvert annet år utarbeide og oppdatere en
kraftsystemutredning for hele sentralnettet. Kraftsystemutredningen skal bestå av
en hovedrapport som skal offentliggjøres og en grunnlagsrapport som er unntatt
offentligheten og som skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat.
Statnett skal delta på regionale kraftsystemmøter i henhold til § 10. Statnett
skal på kraftsystemmøtene presentere forhold og planer som er relevant for det
aktuelle regionale utredningsområdet.
Statnett skal hvert år oppdatere og oversende Norges vassdrags og
energidirektorat en investeringsplan med forventet idriftsettelse for tiltak,
kostnadstall og begrunnelse for tiltak. Konsekvenser ved eventuelle forsinkelser
skal beskrives.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge utredningsansvarlig å
utrede nettmessige konsekvenser av spesifiserte endringer i kraftsystemet i
utredningsområdet.

2.15 § 17 Områdevise kraftsystemmøter
2.15.1 Bakgrunn for forslaget
Forslaget til bestemmelse oppstiller krav om at Statnett før
kraftsystemutredningen ferdigstilles avholder møter i ulike deler av landet, hvor
hovedrapporten presenteres. I tillegg skal mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet legges fram.
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NVE setter ikke krav til hvilken områdeinndeling som skal benyttes, men
forventer at Statnett deler inn områdene på en hensiktsmessig måte med tanke på
geografisk størrelse og nettmessige utfordringer. Områdeinndelingen Statnett
benytter i dagens ”Nettutviklingsplan” anses som hensiktsmessig, og er et godt
eksempel på inndeling som kan legges til grunn.
På møtene skal det være åpent for innspill fra de inviterte deltakerne. På samme
måte som for de regionale kraftsystemmøtene legges det vekt på drøftingen av
behov for overføringskapasitet og endringer i produksjon og forbruk. NVE vil
samtidig påpeke at innspill knyttet til trasèvalg og natur- og miljøvirkninger
ivaretas gjennom den vanlige konsesjonsbehandlingsprosessen og er derfor
mindre relevant for arbeidet med kraftsystemutredningen for sentralnettet.
Statnett må foreta en vurdering av hvilke interesseorganisasjoner i de ulike
områdene som kan være relevante å invitere. Det vil være en fordel om Statnett i
tillegg til en representant for nettplanlegging også stiller med en representant som
har innsikt i nettdriften i det aktuelle området.
2.15.2 Forslag til bestemmelse
§ 17. Områdevise kraftsystemmøter
Statnett skal senest tre måneder før ferdigstilling av hovedrapporten
avholde områdevise kraftsystemmøter. Statnett skal invitere relevante
interesseorganisasjoner og Norges vassdrags- og energidirektorat samt følgende
aktører i områdene: sentralnettseiere, utredningsansvarlige i regionalnettet,
kraftforsyningens distriktssjefer, kunder i sentralnettet, fylkeskommuner,
fylkesmenn. Møtet skal ledes av Statnett.
Møtene skal ha fokus på hovedrapporten og mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet i sentralnettet. Hovedrapporten skal ferdigstilles i etterkant
av møtet.
Referat fra møtene skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat
senest en måned etter avholdt møte.

2.16 § 18 Nasjonalt kraftsystemmøte
2.16.1 Bakgrunn for forslaget
Statnett skal annet hvert år invitere til et nasjonalt kraftsystemmøte. Møtet skal ha
fokus på fremtidig utvikling av behov for overføringskapasitet både i et nasjonalt,
nordisk og europeisk perspektiv.
Samarbeidsorganisasjonen for systemoperatørene i Europa (ENTSO-E) er
gjennom EUs tredje energimarkedspakke pålagt å utgi tiårs investeringsplaner
(Ten Year Network Development Plan – TYNDP). Statnett er medlem av
ENTSO-E og bidrar til utarbeidelse av de europeiske nettplanene. Det avholdes en
høring på normalt åtte uker av de europeiske tiårsplanene i forkant av endelig
ferdigstilling av dokumentene. I løpet av denne høringsperioden skal Statnett
avholde det nasjonale kraftsystemmøtet.
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Statnett skal invitere alle sentralnettseiere, utredningsansvarlige i regionalnettet og
kunder i sentralnettet, NVE og relevante interesseorganisasjoner. Med relevante
interesseorganisasjoner menes for eksempel ulike næringslivsorganisasjoner,
bransjeorganisasjoner, miljøorganisasjoner interesseorganisasjoner for industri og
produksjon som kan ha interesse i utviklingen av kraftsystemet.
2.16.2 Forslag til bestemmelse
§ 18. Nasjonalt kraftsystemmøte
Statnett skal annet hvert år invitere alle sentralnettseiere,
utredningsansvarlige i regionalnettet, kunder i sentralnettet, relevante
interesseorganisasjoner og Norges vassdrags- og energidirektorat til et nasjonalt
kraftsystemmøte. Møtet skal ledes av Statnett.
Nasjonalt kraftsystemmøte skal avholdes samtidig med høringen av de
europeiske nettplanene.
Møtet skal ha fokus på mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i
sentralnettet i et nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv.
Referat fra møtene skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat
senest en måned etter avholdt møte.

2.17 § 19 Anleggskonsesjonærenes oppgaver
2.17.1 Bakgrunn for forslaget
Da bestemmelsene for regional- og sentralnettet foreslås delt opp i to kapitler, er
det behov for en egen bestemmelse som angir de oppgaver som hviler på
anleggskonsesjonærer i sentralnettet. Forslaget til § 19 viderefører delvis § 7 i
gjeldende forskrift.
2.17.2 Forslag til bestemmelse
§ 19. Anleggskonsesjonærenes oppgaver - sentralnett
Anleggskonsesjonærer skal gi Statnett opplysninger om egne anlegg som er
nødvendig for å utarbeide kraftsystemutredningen, herunder på eget initiativ
orientere Statnett om forhold som kan påvirke utviklingen av egne og øvrige
konsesjonærers anlegg i sentralnettet.
Anleggskonsesjonærer skal informere Statnett om meldinger og søknader
om konsesjon for anlegg i sentralnettet som er oversendt Norges vassdrags- og
energidirektorat til behandling.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge anleggskonsesjonærer å
oversende spesifiserte anleggs- og komponentdata.
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2.18 § 20 Innhold i grunnlagsrapporten - sentralnettet
2.18.1 Bakgrunn for forslaget
Forslaget til § 20 viderefører § 4 i gjeldende forskrift, og beskriver innholdet i
grunnlagsrapporten for sentralnettet. På samme måte som for regionalnettet
foreslås det at kravene til innhold gjøres mer detaljerte enn tidligere.
Kraftsystemutredningen for sentralnettet vil i stor grad bestå av samme type
innhold som kraftsystemutredningen for regionalnettet. Som følge av forskjellen i
nettnivå vil likevel enkelte punkter være ulike. For nærmere forklaring av
bakgrunnen for bestemmelsene som også gjelder regionalnettet vises det til
kapittel 2.11.1.
NVE har for øvrig følgende kommentarer til § 20:


Med ”forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger”, jf. bl.a. femte og
sjuende ledd, menes en lønnsomhetsvurdering der estimerte
investeringskostnader skal ses opp mot en forenklet samfunnsøkonomisk
nyttevurdering. I de forenklete samfunnsøkonomiske vurderingene for
sentralnettsanlegg skal minimum endring i avbrudds- og tapskostnader,
endring i drifts- og vedlikeholdskostnader, endring i flaskehalskostnader,
eventuell restverdi og estimerte investeringskostnader inngå.



Effekt- og energibalanse, jf. fjerde ledd skal fremstilles på en
brukervennlig måte, både for relevante delområder og nasjonalt. Aktuelle
elspotområder kan være en hensiktsmessig inndeling av delområder.



Kravet til beskrivelse av forsyningssikkerhet, jf. femte ledd, foreslås
innført med samme begrunnelse som beskrevet for regionalnettet i kapittel
2.11.1. For sentralnettet skal imidlertid alle punkter vurderes ut fra
hvorvidt de har momentan reserve ved utfall av en enkeltkomponent, mens
vurderingen for regionalnettet inkluderer muligheter for å gjenopprette
forsyning etter omkoblinger ved utfall av en komponent.



Kravet i sjette ledd om vurdering av tilgjengelig kapasitet for innmating av
ny kraftproduksjon skal gjøres for ulike delområder. Her skal mengden av
tilgjengelig kapasitet fordelt på relevante delområder angis, sammen med
en beskrivelse av hvor begrensningene i overføringskapasitet ligger.
Relevante delområder i denne sammenheng kan være fylke eller regionale
utredningsområder. I tillegg skal det gjøres helhetlige vurderinger av
hvordan innmating av produksjon i et delområde vil påvirke tilgjengelig
innmatingskapasitet i et annet. Dersom det er planlagt tiltak som vil
forandre status for tilgjengelig kapasitet for innmating av produksjon skal
dette oppgis, og ny tilgjengelig kapasitet etter planlagt idriftsettelse skal
anslås.



På samme måte som for regionalnettet er tidshorisonten for beskrivelsene
av mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet utvidet fra
minimum ti til minimum 20 år, jf. sjuende ledd. Forenklede
samfunnsøkonomiske vurderinger som skal gjøres for forventede
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investeringer og alternative tiltak gjøres med den hensikten å gi et godt
sammenlikningsgrunnlag for planlagte investeringer. Det fører til at det
opprettholdes oversikt over begrunnelsen for prioriterte investeringer og
tidspunktet for planlagt idriftsettelse.


NVE presiserer at beskrivelsene av mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet også skal omfatte mulig utvikling av
utvekslingskapasitet mot utlandet.



Kravet til beskrivelse av forbrukerfleksibilitet, jf. åttende ledd, innføres
med samme begrunnelse som for regionalnettet, beskrevet i kapittel
2.11.1.

2.18.2 Forslag til bestemmelse
§ 20. Innhold i grunnlagsrapporten - sentralnett
Grunnlagsrapporten skal beskrive utredningsprosessen og forutsetningene
som ligger til grunn for tekniske og forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger.
Kraftsystemutredningen skal spesielt beskrive forholdet til og koordineringen med
regionale kraftsystemutredninger, samt europeiske ti års nettplaner.
Beskrivelsen av eksisterende overføringsnett skal inkludere en beskrivelse
av driftsforhold som er av betydning for eksisterende kraftsystem, herunder
flaskehalser i nettet, varighetskurver for viktige utvekslingspunkter, bruk av
systemvern, samt kraftledninger som ikke er spenningssatt.
Det skal gis en samlet oversikt over komponenter i området herunder
kabler, linjer, transformatorer, jordslutningsspoler, kondensatorbatteri og
generatorer. Tekniske spesifikasjoner og alder skal oppgis for komponentene. For
produksjonsanlegg tilknyttet sentralnettet skal middelproduksjon, tilgjengelig
vintereffekt, og installert ytelse angis.
Grunnlagsrapporten skal angi data for elektrisitetsproduksjon og, -forbruk
de siste ti år. Effekt- og energibalansen skal beskrives for aktuelle delområder og
samlet for hele landet. Utvikling og bruk av utvekslingskapasitet mot utlandet de
siste ti år skal angis.
Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forsyningssikkerheten i
utredningsområdet. En beskrivelse av mulige feilsituasjoner med fokus på
langvarige utfall og avbrudd skal gis. Alle utvekslingspunkter i sentralnettet med
manglende N-1 forsyning i hele eller deler av året skal omtales. For alle punkter
uten N-1 skal det beskrives hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå N-1. Det
skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltakene.
Grunnlagsrapporten skal inkludere en vurdering av tilgjengelig kapasitet
for innmating av ny kraftproduksjon i sentralnettet.
Mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i sentralnettet skal
beskrives med et tidsperspektiv på minst 20 år. Alle forventede investeringer skal
beskrives og begrunnes ut fra de mulige utviklingene. Det skal gjøres en forenklet
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samfunnsøkonomisk vurdering av alle forventede investeringer og alternative
løsninger.
Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forbrukerfleksibilitet og
utvikling av andre energibærere enn elektrisitet i utredningsområdet. Herunder
skal det gis en vurdering av utvikling av energibruk og hvordan dette påvirker
dimensjonering av nettet i utredningsområdet med et tidsperspektiv på minst 20
år.

2.19 § 21 Hovedrapport - sentralnett
2.19.1 Bakgrunn for forslaget.
Bestemmelsen er foreslått for å tydeliggjøre hva som forventes av innhold i
hovedrapporten. På samme måte som for hovedrapporten for regionalnettet legges
det stor vekt på at hovedrapporten skal gjøres kortfattet og lettlest for å være egnet
for et bredt publikum. Det stilles ikke krav til at hovedrapporten for sentralnettet
oversendes ulike aktører, og det anses som tilstrekkelig at denne offentliggjøres på
Statnetts hjemmesider og eventuelt på andre egnete måter. Aktørene i de regionale
utredningsområdene vil informeres gjennom at planlagte tiltak i sentralnettet er
beskrevet i den regionale kraftsystemutredningen og ved Statnetts presentasjon av
sentralnettets planer i på de regionale kraftsystemmøtene.
2.19.2 Forslag til bestemmelse
§ 21. Hovedrapport - sentralnett
Hovedrapporten skal være et sammendrag av grunnlagrapporten med vekt
på informasjon av allmenn interesse.
Hovedrapporten skal inneholde en overordnet beskrivelse av kraftsystemet
med fokus på overføring, forbruk, produksjon og forsyningssikkerhet, herunder i
hvilken grad N-1-kriteriet oppfylles.
I hovedrapporten skal alle forventede nettinvesteringer med alternativer
beskrives og begrunnes med bakgrunn i mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet.

2.20 § 22 Kontroll
2.20.1 Bakgrunn for forslaget
Gjeldende forskrift har ikke noen egen bestemmelse om kontroll. Samtidig fører
NVE i dag kontroll med forskriften i henhold til delegert myndighet. Andre
forskrifter innenfor NVEs ansvarsområde har standardiserte bestemmelser om
kontroll. Det foreslås å innføre tilsvarende bestemmelser om kontroll i forskrift
om energiutredinger.
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2.20.2 Forslag til bestemmelse
§ 22. Kontroll
Norges vassdrags- og energidirektorat fører kontroll med at bestemmelser
gitt i eller i medhold av denne forskriften overholdes, og kan gi de pålegg som er
nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av
forskriften.
Enhver som omfattes av denne forskriften skal medvirke til gjennomføring
av kontroll. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og
dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontroll.

2.21 § 23 Tvangsmulkt
2.21.1 Bakgrunn for forslaget
Gjeldende forskrift har bestemmelser om tvangsmulkt i § 12. Bestemmelsen om
tvangsmulkt foreslås endret i forslaget til ny forskrift ved at NVE får utvidet
adgang til å bruke tvangsmulkt. Dagens forskrift begrenser adgangen til å bruke
tvangsmulkt til de tilfellene hvor NVE har fattet et pålegg, dvs. vedtak, i medhold
av forskriften, og hvor det foreligger en overtredelse av dette pålegget. Forslaget
til ny forskrift innebærer at NVE kan bruke tvangsmulkt både ved direkte
overtredelser av bestemmelser i forskriften, dvs. uten at NVE først har fattet et
pålegg i medhold av forskriften, og ved overtredelser av pålegg gitt i medhold av
forskriften. Bestemmelsene om forhåndsvarsel og vedtak om tvangsmulkt gjelder
for øvrig som før.
2.21.2 Forslag til bestemmelse
§ 23. Tvangsmulkt
Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften eller pålegg gitt i
medhold av denne forskriften, kan Norges vassdrags- og energidirektorat fastsette
tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3.

2.22 § 24 Overtredelsesgebyr
2.22.1 Bakgrunn for forslaget
NVE foreslår at mulighetene til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr utvides noe
sammenholdt med gjeldende forskrift. Dette må ses i sammenheng med at
Nettmeldingen gir føring om å styrke ordningen med kraftsystemutredninger.
Dagens forskrift oppstiller mulighet for bruk av overtredelsesgebyr ved
overtredelse av bestemmelsene som gjelder utredningsansvarliges oppgaver jf. §§
3 og 9 (tilsvarer §§ 3, 8 og 16 i forslag til ny forskrift), anleggs-, område og
fjernvarmekonsesjonærenes oppgaver jf. § 7 (tilsvarer §§ 12 og 19 i forslag til ny
forskrift), samt kraftsystemmøte jf. § 5 (tilsvarer § 10 i forslag til ny forskrift ).
Dette handlingsrommet for å kunne bruke overtredelsesgebyr foreslås opprettholdt
i den nye forskriften. I tilegg foreslås det innført hjemmel for å kunne ilegge
overtredelsesgebyr ved overtredelse av bestemmelsene i § 4 om
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områdekonsesjonærens oppgaver (lokal energiutredning), § 5 om
energiutredningsmøte (lokal energiutredning), § 11 om kraftsystemutvalget og §
18 om nasjonalt kraftsystemmøte.
2.22.2 Forslag til bestemmelse
§ 24. Overtredelsesgebyr
Ved overtredelse av bestemmelsene i § 3, § 4, § 5, § 8, § 10, § 11, § 12, §
16, § 17, § 18 og § 19 kan det ilegges overtredelsesgebyr.
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3 Økonomiske og administrative
konsekvenser
Forslaget til ny forskrift vil ikke medføre vesentlige økonomisk-administrative
konsekvenser. Krav til innholdet i utredningene er i all hovedsak en
forskriftsfesting av eksisterende praksis.
Økte krav til deltagelse og prosess vil etter NVEs vurdering samlet sett ikke gi økt
ressursbruk da oppdateringsfrekvensen endres fra hvert år til annet hvert år.
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4 Forslag til forskriftstekst
Forskrift om energiutredninger
Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat xx desember 2012
med hjemmel i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming,
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1, og
lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og
bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1. Formål
Forskriften skal ivareta ordningen med lokale energiutredninger og
kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet, og skal bidra til en
samfunnmessig rasjonell utvikling av energisystemet.
Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning,
stasjonær energibruk og alternativer på dette området.
Koordinerte kraftsystemutredninger for regional- og sentralnettet skal
vurdere mulig utvikling i behov for overføringskapasitet, skape en felles forståelse
i samfunnet for endringer i kraftsystemet og gi grunnlag for behandling av
søknader om konsesjon.
§ 2. Virkeområde
Forskriften har samme virkeområde som energiloven og omfatter anleggsområde og fjernvarmekonsesjonærer.

Kapittel 2. Lokal energiutredning
§ 3. Ansvar for lokal energiutredning
Områdekonsesjonær skal utarbeide lokale energiutredninger og holde
møter, jf. § 4, § 5 og § 6.
Selskaper med områdekonsesjon for begrensede industriområder eller
lignende, samt fjernvarmekonsesjonærer, skal bidra med opplysninger og innspill
til den lokale energiutredningen. Herunder skal disse konsesjonærer oversende
områdekonsesjonæren etter første ledd, informasjon om egne anlegg og om
utviklingsmulighetene for disse.
§ 4. Områdekonsesjonærens oppgaver
Områdekonsesjonær skal minimum hvert andre år, og i tilknytning til
kommuneplanarbeidet, utarbeide, oppdatere og offentliggjøre en energiutredning
for hver kommune i konsesjonsområdet. Oppdatering av den lokale
energiutredningen skal skje oftere hvis det anses påkrevet av hensyn til
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kommunens behov for å ha en oppdatert energiutredning som
beslutningsgrunnlag for kommunal energi- og klimaplanlegging, eller det av
andre grunner anses påkrevet. Energiutredningen skal ved oppdatering
oversendes den som etter § 7 og § 15 er utredningsansvarlig.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge områdekonsesjonær å
utrede nettmessige konsekvenser av spesifiserte endringer i energisystemet innen
konsesjonsområdet.
§ 5. Energiutredningsmøte
Områdekonsesjonær skal invitere kommunen, alle anleggs-, område- og
fjernvarmekonsesjonærer samt andre relevante energiaktører, interessenter og
lokal presse i kommunen til et energiutredningsmøte. Det skal inviteres til møte
minst én gang hvert andre år og møtet ledes av utredningsansvarlig, som
fastsetter agenda i samråd med kommunen. Områdekonsesjonæren skal utarbeide
og offentliggjøre referat fra møtene.
Områdekonsesjonær skal årlig rapportere status over møter til Norges
vassdrags- og energidirektorat.
§ 6. Innhold i lokale energiutredninger
Energiutredningen skal beskrive dagens energisystem og
energisammensetningen i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og
stasjonær bruk av energi, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper.
Energiutredningen skal inneholde en beskrivelse av forventet fremtidig
stasjonær energietterspørsel i kommunen, fordelt på ulike energibærere og
brukergrupper. Utredningen skal også påpeke muligheter for
energieffektivisering, energisparing og energiomlegging gjennom konkrete
prosjekter og tiltak. Energiutredningen skal beskrive de mest aktuelle
energiløsninger for områder i kommunen med forventet vesentlig endring i
energietterspørselen.
Energibruken i kommunal virksomhet skal så langt mulig presenteres
separat.

Kapittel 3. Kraftsystemutredninger for regionalnettet
§ 7. Utredningsansvarlig - regionalnett
Norges vassdrags- og energidirektorat utpeker gjennom enkeltvedtak en
anleggskonsesjonær til å være utredningsansvarlig og koordinere utarbeidelsen
av en langsiktig kraftsystemutredning for en spesifisert del av regionalnettet, det
vil si utredningsområdet.
§ 8. Utredningsansvarliges oppgaver - regionalnett
Utredningsansvarlig skal utarbeide og hvert annet år oppdatere en
kraftsystemutredning for sitt utredningsområde. Kraftsystemutredningen skal

33

bestå av en hovedrapport og en grunnlagsrapport. Hovedrapporten skal
offentliggjøres og oversendes alle som varsles om oppstart av utredningsarbeidet
i henholdt til § 9. Grunnlagsrapporten skal oversendes Norges vassdrags- og
energidirektorat.
Utredningsansvarlig skal gi uttalelse ved høring av melding og søknad om
anleggskonsesjon for kraftoverførings- og produksjonsanlegg i sitt
utredningsområde.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge utredningsansvarlig å
utrede nettmessige konsekvenser av endringer i kraftsystemet i
utredningsområdet..
§9. Varsel om oppstart av utredningsarbeidet
Utredningsansvarlig skal ved oppstart av utredningsarbeidet, det vil si før
første regionale kraftsystemmøte i henhold til § 10 fjerde ledd, varsle
systemansvarlig, utredningsansvarlige i tilgrensende områder, Norges vassdragsog energidirektorat samt øvrige aktører innenfor utredningsområdet: anleggs-,
område- og fjernvarmekonsesjonærer, kraftforsyningens distriktssjefer, større
nettkunder, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og relevante
interesseorganisasjoner. Varselet skal inneholde en plan for arbeidet,
fokusområder og kontaktinformasjon.
Varselet skal sendes senest fire måneder etter ferdigstillelsen av forrige
kraftsystemutredning.
§ 10. Regionale kraftsystemmøter
Utredningsansvarlig skal invitere systemansvarlig, utredningsansvarlige i
tilgrensende områder og Norges vassdrags- og energidirektorat, samt følgende
øvrige aktører innenfor utredningsområdet til regionale kraftsystemmøter:
anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer, kraftforsyningens distriktssjefer,
større nettkunder, fylkeskommuner og fylkesmenn.
Det skal avholdes minst to regionale kraftsystemmøter i løpet av den toårige
utredningsprosessen. Møtene skal ledes av utredningsansvarlig.
Et kraftsystemmøte skal avholdes ved oppstart av utredningsarbeidet. Møtet
skal avholdes senest seks måneder etter ferdigstillelsen av forrige
kraftsystemutredning. Utredningsansvarlig skal på dette møtet informere om
utredningsprosess, fremme forslag til fokusområder og skissere mulige utviklinger
i behov for overføringskapasitet i utredningsområdet. Det skal på møtet velges
representanter til kraftsystemutvalget i henhold til § 11.
Et kraftsystemmøte skal avholdes senest en måned før ferdigstillelse av
kraftsystemutredningen. På møtet skal utkastet til kraftsystemutredningen drøftes.
Utredningsansvarlig for sentralnettet skal på de regionale
kraftsystemmøtene presentere forhold og planer som er relevante for det aktuelle
regionale utredningsområdet. Systemansvarlig skal informere om relevante
driftsforhold i utredningsområdet.
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Referat fra møtene skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat
senest en måned etter avholdt møte.
§ 11. Kraftsystemutvalget
Kraftsystemutvalget skal bistå utredningsansvarlig ved utarbeidelse av
kraftsystemutredningen.
Kraftsystemutvalget skal bestå av utredningsansvarlig i det regionale
utredningsområdet, utredningsansvarlig for sentralnettet og minimum tre
representanter valgt av det regionale kraftsystemmøtet. Utredningsansvarlig for
det regionale utredningsområdet skal lede kraftsystemutvalget.
Kraftsystemutvalget skal ha minst to møter i tidsperioden mellom
kraftsystemmøte ved oppstart av utredningsarbeidet og kraftsystemmøte før
ferdigstillelse av kraftsystemutredningen.
Referat fra møtene i kraftsystemutvalget skal oversendes Norges vassdragsog energidirektorat senest en måned etter avholdt møte.
§ 12. Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærs oppgaver - regionalnett
Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer i utredningsområdet skal
gi utredningsansvarlig opplysninger om egne anlegg som er nødvendig for å
utarbeide kraftsystemutredningen, herunder på eget initiativ orientere om forhold
som kan påvirke utviklingen av egne og øvrige konsesjonærers anlegg i
utredningsområdet.
Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer skal informere
utredningsansvarlig om meldinger og søknader om anleggs- og
fjernvarmekonsesjon som er oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat til
behandling.
Anleggskonsesjonærer i regionalnettet skal delta på regionale
kraftsystemmøter i utredningsområdet.
Anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer kan pålegges å oversende
Norges vassdrags- og energidirektorat spesifiserte anleggs- og komponentdata.
§ 13. Grunnlagsrapporten - regionalnett
Grunnlagsrapporten skal beskrive utredningsprosessen og forutsetningene
som ligger til grunn for tekniske og forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger.
Særegne forhold som er av betydning for kraftsystemet skal beskrives.
Det skal gis en beskrivelse av eksisterende overføringsnett som inkluderer
beskrivelser av driftsforhold som er av betydning for eksisterende kraftsystem,
herunder flaskehalser i nettet, varighetskurver for viktige utvekslingspunkter og
kraftledninger som ikke er spenningssatt. Koblingsbilde i nettet ved ulike
driftssituasjoner skal angis. Samordningen mellom drift av regional- og
sentralnettet i utredningsområdet skal beskrives. Lastflytanalyser for
dimensjonerende kraftoverføring i eksisterende nett skal gjennomføres,
kommenteres og vedlegges grunnlagsrapporten.
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Det skal gis en samlet oversikt over komponenter i utredningsområdet
herunder kabler, kraftledninger, transformatorer, jordslutningsspoler,
kondensatorbatteri og generatorer. Tekniske spesifikasjoner og alder skal oppgis
for hver enkelt komponent. For produksjonsanlegg over 1 MW skal også
middelproduksjon, tilgjengelig vintereffekt, installert ytelse og innmatingspunkt i
regional- og sentralnett angis.
Grunnlagsrapporten skal angi energi- og effektbalanse, samt data for
elektrisitetsproduksjon og forbruk innenfor utredningsområdet de siste ti år. Data
for elektrisitetsforbruk skal inkludere målt maksimal utveksling per
regionalnettspunkt, utvikling av årlig elektrisitetsforbruk og uttak fra sentralnettet
i sentralnettets maksimallasttime.
Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forsyningssikkerheten i
utredningsområdet. En beskrivelse av mulige feilsituasjoner med fokus på
langvarige utfall og avbrudd skal gis. Alle utvekslingspunkter i regionalnettet med
manglende N-1 forsyning i hele eller deler av året skal omtales. For alle punkter
uten N-1 skal det beskrives hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå N-1. Det
skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltakene.
Grunnlagsrapporten skal inkludere en vurdering av tilgjengelig
nettkapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i regionalnettet for alle
kommuner i utredningsområdet.
Mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i regionalnettet skal
beskrives med et tidsperspektiv på minst 20 år. Ut fra de mulige utviklingene skal
alle forventede investeringer beskrives og begrunnes. Det skal gjøres en forenklet
samfunnsøkonomisk vurdering av alle forventede investeringer og av alternative
løsninger. Forventet idriftsettelse for investering og konsekvenser ved forsinkelser
skal fremkomme. Forventede investeringer i sentralnettet som er relevant for det
regionale utredningsområdet skal beskrives.
Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forbrukerfleksibilitet og
utvikling av andre energibærere enn elektrisitet i utredningsområdet. Herunder
skal det gis en vurdering av utvikling av energibruk og hvordan dette påvirker
dimensjonering av nettet i utredningsområdet med et tidsperspektiv på minst 20
år.
Det skal gjennomføres lastflytanalyser for dimensjonerende kraftoverføring
med bakgrunn i beskrivelsene gitt for mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet. Analysene skal kommenteres og vedlegges
grunnlagsrapporten.
§ 14. Hovedrapporten - regionalnett
Hovedrapporten skal være et sammendrag av grunnlagrapporten med vekt
på informasjon av allmenn interesse.
Hovedrapporten skal inneholde en overordnet beskrivelse av kraftsystemet i
utredningsområdet med fokus på overføring, forbruk, produksjon og
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forsyningssikkerhet, herunder i hvilken grad N-1-kriteriet i utredningsområdet
oppfylles.
I hovedrapporten skal alle forventede nettinvesteringer med alternativer
beskrives og begrunnes med bakgrunn i mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet. Forventede investeringer i sentralnettet som er relevant for
det regionale utredningsområdet skal beskrives.

Kapittel 4. Kraftsystemutredning for sentralnettet
§15. Utredningsansvarlig- sentralnett
Statnett er utredningsansvarlige selskap for sentralnettet.
§ 16. Statnetts oppgaver
Statnett skal hvert annet år utarbeide og oppdatere en
kraftsystemutredning for hele sentralnettet. Kraftsystemutredningen skal bestå av
en hovedrapport som skal offentliggjøres og en grunnlagsrapport som er unntatt
offentligheten og som skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat.
Statnett skal delta på regionale kraftsystemmøter i henhold til § 10. Statnett
skal på kraftsystemmøtene presentere forhold og planer som er relevant for det
aktuelle regionale utredningsområdet.
Statnett skal hvert år oppdatere og oversende Norges vassdrags og
energidirektorat en investeringsplan med forventet idriftsettelse for tiltak,
kostnadstall og begrunnelse for tiltak. Konsekvenser ved eventuelle forsinkelser
skal beskrives.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge utredningsansvarlig å
utrede nettmessige konsekvenser av spesifiserte endringer i kraftsystemet i
utredningsområdet.
§ 17. Områdevise kraftsystemmøter
Statnett skal senest tre måneder før ferdigstilling av hovedrapporten
avholde områdevise kraftsystemmøter. Statnett skal invitere relevante
interesseorganisasjoner og Norges vassdrags- og energidirektorat samt følgende
aktører i områdene: sentralnettseiere, utredningsansvarlige i regionalnettet,
kraftforsyningens distriktssjefer, kunder i sentralnettet, fylkeskommuner,
fylkesmenn. Møtet skal ledes av Statnett.
Møtene skal ha fokus på hovedrapporten og mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet i sentralnettet. Hovedrapporten skal ferdigstilles i etterkant
av møtet.
Referat fra møtene skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat
senest en måned etter avholdt møte.
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§ 18. Nasjonalt kraftsystemmøte
Statnett skal annet hvert år invitere alle sentralnettseiere,
utredningsansvarlige i regionalnettet, kunder i sentralnettet, relevante
interesseorganisasjoner og Norges vassdrags- og energidirektorat til et nasjonalt
kraftsystemmøte. Møtet skal ledes av Statnett.
Nasjonalt kraftsystemmøte skal avholdes samtidig med høringen av de
europeiske nettplanene.
Møtet skal ha fokus på mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i
sentralnettet i et nasjonalt, nordisk og europeisk perspektiv.
Referat fra møtene skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat
senest en måned etter avholdt møte.
§ 19. Anleggskonsesjonærenes oppgaver
Anleggskonsesjonærer skal gi Statnett opplysninger om egne anlegg som er
nødvendig for å utarbeide kraftsystemutredningen, herunder på eget initiativ
orientere Statnett om forhold som kan påvirke utviklingen av egne og øvrige
konsesjonærers anlegg i sentralnettet.
Anleggskonsesjonærer skal informere Statnett om meldinger og søknader
om konsesjon for anlegg i sentralnettet som er oversendt Norges vassdrags- og
energidirektorat til behandling.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge anleggskonsesjonærer å
oversende spesifiserte anleggs- og komponentdata.
§ 20. Innhold i grunnlagsrapporten - sentralnett
Grunnlagsrapporten skal beskrive utredningsprosessen og forutsetningene
som ligger til grunn for tekniske og forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger.
Kraftsystemutredningen skal spesielt beskrive forholdet til og koordineringen med
regionale kraftsystemutredninger, samt europeiske ti års nettplaner.
Beskrivelsen av eksisterende overføringsnett skal inkludere en beskrivelse
av driftsforhold som er av betydning for eksisterende kraftsystem, herunder
flaskehalser i nettet, varighetskurver for viktige utvekslingspunkter, bruk av
systemvern, samt kraftledninger som ikke er spenningssatt.
Det skal gis en samlet oversikt over komponenter i området herunder
kabler, linjer, transformatorer, jordslutningsspoler, kondensatorbatteri og
generatorer. Tekniske spesifikasjoner og alder skal oppgis for komponentene. For
produksjonsanlegg tilknyttet sentralnettet skal middelproduksjon, tilgjengelig
vintereffekt, og installert ytelse angis.
Grunnlagsrapporten skal angi data for elektrisitetsproduksjon og, -forbruk
de siste ti år. Effekt- og energibalansen skal beskrives for aktuelle delområder og
samlet for hele landet. Utvikling og bruk av utvekslingskapasitet mot utlandet de
siste ti år skal angis.
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Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forsyningssikkerheten i
utredningsområdet. En beskrivelse av mulige feilsituasjoner med fokus på
langvarige utfall og avbrudd skal gis. Alle utvekslingspunkter i sentralnettet med
manglende N-1 forsyning i hele eller deler av året skal omtales. For alle punkter
uten N-1 skal det beskrives hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå N-1. Det
skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltakene.
Grunnlagsrapporten skal inkludere en vurdering av tilgjengelig kapasitet
for innmating av ny kraftproduksjon i sentralnettet.
Mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i sentralnettet skal
beskrives med et tidsperspektiv på minst 20 år. Alle forventede investeringer skal
beskrives og begrunnes ut fra de mulige utviklingene. Det skal gjøres en forenklet
samfunnsøkonomisk vurdering av alle forventede investeringer og alternative
løsninger.
Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forbrukerfleksibilitet og
utvikling av andre energibærere enn elektrisitet i utredningsområdet. Herunder
skal det gis en vurdering av utvikling av energibruk og hvordan dette påvirker
dimensjonering av nettet i utredningsområdet med et tidsperspektiv på minst 20
år.
§ 21. Hovedrapport - sentralnett
Hovedrapporten skal være et sammendrag av grunnlagrapporten med vekt
på informasjon av allmenn interesse.
Hovedrapporten skal inneholde en overordnet beskrivelse av kraftsystemet
med fokus på overføring, forbruk, produksjon og forsyningssikkerhet, herunder i
hvilken grad N-1-kriteriet oppfylles.
I hovedrapporten skal alle forventede nettinvesteringer med alternativer
beskrives og begrunnes med bakgrunn i mulige utviklinger i behov for
overføringskapasitet.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser
§ 22. Kontroll
Norges vassdrags- og energidirektorat fører kontroll med at bestemmelser
gitt i eller i medhold av denne forskriften overholdes, og kan gi de pålegg som er
nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av
forskriften.
Enhver som omfattes av denne forskriften skal medvirke til gjennomføring
av kontroll. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og
dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontroll.
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§ 23. Tvangsmulkt
Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften eller pålegg gitt i
medhold av denne forskriften, kan Norges vassdrags- og energidirektorat fastsette
tvangsmulkt i medhold av energiloven § 10-3.
§ 24. Overtredelsesgebyr
Ved overtredelse av bestemmelsene i § 3, § 4, § 5, § 8, § 10, § 11, § 12, §
16, § 17, § 18 og § 19 kan det ilegges overtredelsesgebyr.
§ 25. Dispensasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra
denne forskrift.
§ 26. Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Fra samme tid oppheves
forskrift 16. desember 2001 nr 1607 om energiutredninger.
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