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Sammendrag 
NVE har vurdert behovet for å gjøre endringer i systemansvarsforskriften ut fra formålet 

om å sørge for at regelverket ivaretar hensynet til nøytralitet og sikrer nødvendig 

transparens. I revisjonen har vi også lagt vekt på å legge til rette for fremtidige EØS-

rettslige forpliktelser, ved at det ikke er direkte motstrid mellom systemansvarsforskriften 

og de fremtidige EØS-rettslige forpliktelsene. I tillegg har vi vurdert endringer som 

sørger for tydeliggjøring og presiseringer av gjeldende plikter og praksis.  

NVE foreslår å innføre en ny bestemmelse som pålegger den systemansvarlige å 

utarbeide forslag til retningslinjer som skal godkjennes av NVE. Det overordnede 

formålet med den nye bestemmelsen er å sikre at systemansvaret forvaltes forsvarlig og 

samfunnsmessig rasjonelt, samt at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves. 

Kraftsystemet er under endring og det forventes at utfordringer i driften fremover vil føre 

til et behov for enda tettere integrasjon med markedsaktørene. NVE legger til grunn at 

dette øker behovet for transparens, involvering og forutsigbarhet i rammevilkårene for 

utøvelsen av systemansvaret. Retningslinjene vil være bindende for den systemansvarlige 

i utøvelsen av systemansvaret, noe som vil bidra til å avgrense og presisere den 

systemansvarliges forvaltningsmyndighet. Hensikten er dels å øke forutberegneligheten 

for aktørene ved både enkeltvedtak og systemkritiske vedtak. I tillegg er hensikten å bidra 

til å sikre at NVE har mulighet til å kontrollere hvordan myndigheten tildelt gjennom 

systemansvaret utøves.  

I § 28 forholdet til forvaltningsloven og offentleglova foreslås det en presisering av 

hvilke vedtak systemansvarlig treffer som er såkalte systemkritiske vedtak. Forslaget 

innebærer at et vedtak kun skal kunne anses som systemkritisk dersom det ikke kan fattes 

tidligere enn 3 måneder før vedtaket må iverksettes. Grensen er satt ut fra hva som anses 

som hensiktsmessig for å kunne sikre forsvarlig saksbehandling og samtidig ivareta 

driften av kraftsystemet. 

Det foreslås mindre språklige endringer i § 5 flaskehalser og budområder. 

Systemansvarliges utøvelse av myndighet etter bestemmelsen vil i tillegg bli påvirket av 

kravet til å utforme retningslinjer og forslaget om generell tidsgrense for systemkritiske 

vedtak. Dette vil bidra til økt aktørinvolvering, transparens og forutsigbarhet. Fastsettelse 

av budområder vil også bli påvirket av fremtidig EØS-rettslig regelverk. 

Handelskapasitet vil i fremtiden kunne bli beregnet etter en annen metode enn i dag. Det 

forslås endringer i § 6 fastsettelse av handelskapasitet som presiserer at det uavhengig 

av metode, fortsatt vil være systemansvarlig som har ansvaret for fastsettelsen, enten det 

innebærer å fastsette grenser som i dag eller et ansvar for å sørge for å gi ut relevant 

informasjon. Beskrivelse av til enhver tid gjeldende metode, prinsipper for beregning og 

praksis skal fremgå av systemansvarliges retningslinjer 

Det foreslås endringer i § 8 anmelding, planlegging av produksjon og 

effektregulering. For å synliggjøre at bestemmelsen regulerer tre ulike forhold, forslår vi 

å dele denne inn i tre separate bestemmelser. Anmelding, planlegging og effektregulering 

påvirkes av utviklingen i det EØS-rettslige regelverket, og det forventes i de kommende 

årene å skje flere endringer. For å legge til rette for at systemansvarlig i større grad kan 

gjennomføre tilpasninger i sin praktisering foreslås det å fjerne konkrete referanser til 
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timesoppløsning og klokkeslett. Systemansvarliges utøvelse av myndighet etter 

bestemmelsen vil i tillegg bli påvirket av kravet til å utforme retningslinjer og forslaget 

om generell tidsgrense for systemkritiske vedtak. 

Det foreslås endringer i §14 a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse, som følge 

av at NVE har foreslått å fjerne eksisterende rapporteringer av anleggsdata til NVE 

gjennom ordningen med kraftsystemutredninger i forskrift om energiutredninger. NVE 

ser også behov for å klargjøre i gjeldende bestemmelse hvem som har ansvar for 

rapportering av anleggsdata for ulike nettnivå.  

Det foreslås flere endringer i § 21 systemvern. Disse endringene omfatter en presisering 

av hvilke systemvern systemansvarlig skal dekke kostnader for og hvilke kostnader som 

skal legges til grunn. Det foreslås også en justering av systemansvarliges rett til å kunne 

endre innstillinger på eksisterende systemvern. Systemansvarlig skal utforme 

retningslinjer om bruk av systemvern og bestemmelsen omfattes av den generelle 

tidsgrensen for systemkritiske vedtak. NVE legger til grunn at retningslinjene etter ny § 

28 a som et minimum inneholder en nærmere beskrivelse av i hvilke tilfeller 

systemansvarlig vil fatte vedtak om systemvern og hvilke samfunnsøkonomiske 

vurderinger som legges til grunn for slike vedtak. 

Det foreslås flere endringer i § 22 feilanalyse og statistikk. FoU-prosjektet Neste 

Generasjon FASIT har utviklet en mer effektiv og moderne måte å registrere feil og 

avbrudd. Dette inkluderer automatisk innsending av data til systemansvarlig. NVE 

foreslår endringer i bestemmelsen for å tilrettelegge for en effektiv rapportering av 

hendelser til systemansvarlig. Systemansvarliges krav til rapportering, format, innhold 

rutiner og prosess for innsending av data spesifiseres nærmere i retningslinjene etter ny § 

28 a.   

Det foreslås avslutningsvis endringer i begrepene sentralnett, elspotområde, 

elspotmarkedet og definisjonen av driftsforstyrrelse. 
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1 Innledning 
I kraftsystemet må det til enhver tid være balanse mellom den samlede produksjonen og det 

samlede forbruket av kraft. Det må i den sammenhengen også tas hensyn til kraftutvekslingen 

med tilknyttede utenlandske transmisjonssystemer og eventuelle begrensninger i kapasitet i 

nettet. I tillegg skal det legges til rette for en tilfredsstillende leveringskvalitet i alle deler av 

landet og aktørers beslutninger må koordineres i planlegging og drift. Dette utgjør kjernen i det 

som betegnes som systemansvaret.  

Systemansvaret er regulert i energiloven § 6-1, energilovforskriften § 6-1 og forskrift av 7. mai 

2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet (heretter omtalt som 

«systemansvarsforskriften» eller bare «forskriften»). Denne høringen gjelder bare forslag til 

endringer i systemansvarsforskriften. 

I medhold av energiloven er Statnett ved konsesjon utpekt som systemansvarlig i Norge. 

Pliktsubjekter i systemansvarsforskriften er de foretakene som har konsesjon etter energiloven 

med tilhørende forskrifter. Foruten systemansvarlig innbefatter dette netteiere, kraftprodusenter, 

kraftomsettere, markedsplassaktører1 og avregningsansvarlig2. I tillegg gjelder forskriften for 

sluttbrukere. I henhold til forskriften har systemansvarlig et overordnet ansvar for å samordne 

aktørene i planleggingsfasen og i operativ drift. 

Formålet med systemansvarsforskriften er å legge til rette for et effektivt kraftmarked og en 

tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet. I tillegg skal forskriften sikre en 

samfunnsmessig rasjonell utøvelsen av systemansvaret, herunder skal det tas hensyn til 

allmenne og private interesser som blir berørt.  

Før fastsettelse av systemansvarsforskriften i 2002 var utøvelsen av systemansvaret regulert 

gjennom retningslinjer fastsatt av NVE. Retningslinjene var mer detaljerte enn dagens forskrift 

og siste versjon er fra 1999. I forbindelse med den første høringen av forskriften ble det vurdert 

å gi systemansvarlig forskriftskompetanse, men dette ble vurdert som ikke ønskelig. Til 

gjengjeld fikk systemansvarlig relativt vide fullmakter til å fastsette enkeltvedtak. På en rekke 

områder kan systemansvarlige fastsette såkalte systemkritiske vedtak som er unntatt en del 

bestemmelser i forvaltningsloven, blant annet kan de ikke påklages. 

Utøvelsen av systemansvaret innebærer ansvar og myndighet til å pålegge andre aktører å 

handle på en bestemt måte. Det er avgjørende for en samfunnsmessig rasjonell 

systemansvarsutøvelse at regelverket bidrar til at systemansvarlig opptrer nøytralt og ikke-

diskriminerende. Videre, for å kunne føre effektivt tilsyn med utøvelsen av systemansvar, er det 

viktig med tilstrekkelig transparens. Gjeldende regulering innebærer at flere av 

systemansvarliges beslutninger er unntatt kravene i forvaltningsloven til forberedelse, 

begrunnelse og klageadgang gjennom såkalte systemkritiske vedtak. Dette øker behovet for å 

sikre transparens i hvordan systemansvaret praktiseres blant annet ved at prinsipper for 

utøvelsen av systemansvaret gjøres kjent på forhånd.  

Hovedformålet med denne forskriftsendringen er å sørge for at regelverket i større grad ivaretar 

hensynet til forutsigbarhet og sikrer nødvendig transparens. 

For å bidra til økt transparens foreslår NVE å pålegge den systemansvarlige å utarbeide 

retningslinjer som skal godkjennes av NVE. Videre innebærer forslaget at den 

systemansvarliges utøvelse av vedtaksmyndigheten skal være i tråd med retningslinjene, se 

                                                      
1 Foreløpig er det bare én markedsplassaktør i Norge, Nordpool, men det vil kunne bli flere i fremtiden.  
2 Statnett er avregningsansvarlig i henhold til konsesjon, jf. energiloven § 4-3. 
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nærmere om dette under punkt 2.1. Det foreslås også å begrense hvilke vedtakstyper som skal 

anses som systemkritiske, se punkt 2.8.   

Flere aktører har etterlyst mer åpenhet rundt systemansvarliges beslutninger. Spesielt gjelder 

dette hvilke avveininger som gjøres for å ta hensyn til prinsippene i forskriften § 4, herunder 

krav om å opptre nøytralt og ikke-diskriminerende, og at systemansvarlig i størst mulig grad 

skal benytte virkemidler basert på markedsmessige prinsipper. De generelle prinsippene og 

avveiningene som danner grunnlaget for den systemansvarliges beslutninger bør fremgår av 

retningslinjene som foreslås utarbeidet. Individuelle hensyn som tas i den enkelte saken bør 

fremgå av vedtaket, for øvrig kan det vises til retningslinjene. For systemkritiske vedtak er det 

spesielt viktig at retningslinjene er detaljerte, siden vedtakene ikke begrunnes. 

På noen områder er forskriften i dag mer detaljert enn nødvendig, noe som blant annet kan gjøre 

det vanskelig for aktørene å utvikle effektive markeder uten forskriftsendring. Ved denne 

revisjonen av forskriften tas det sikte på å fjerne unødvendig detaljregulering. Slike detaljer 

passer bedre i retningslinjene som foreslås utarbeidet. 

Videre er formålet med revisjonen å legge til rette for fremtidige EØS-rettslige forpliktelser. 

Mye av EØS-regelverket vil komme i form av forordninger som i sin helhet tas inn i norske 

forskrifter. Det er derfor ikke nødvendig å inkorporere dette regelverket i 

systemansvarsforskriften. Det er imidlertid lagt vekt på å sørge for at det ikke er direkte motstrid 

mellom forskriften og de fremtidige EØS-rettslige forpliktelsene. Denne utviklingen innebærer 

at aktørene i fremtiden vil måtte forholde seg både til systemansvarsforskriften og til 

forordninger. I fremtiden vil retningslinjene som foreslås utarbeidet måtte være i samsvar med 

både forskriften og de relevante forordningene. De relevante forordningene knytter seg til 

marked, systemdrift og vilkår for tilknytning, og er kommentert nærmere under de enkelte 

punktene i den grad det er relevant. 

Endringer i produksjon, forbruk og marked, teknologisk utvikling og økt integrasjon med andre 

kraftsystemer innebærer utfordringer og muligheter for det norske kraftsystemet. Utformingen 

av systemansvarsforskriften er en viktig del av dette arbeidet og det må forventes flere endringer 

i årene som kommer. Av hensyn til omfanget av arbeidet er revisjonen av forskriften i første 

omgang tenkt gjennomført i to deler. Denne første revisjonen begrenses således til forskriftens 

§§ 5, 6, 8, 14a, 21, 22 og 28 samt en ny § 28a om retningslinjer. Når denne endringen er vedtatt 

vil arbeidet med den resterende delen av forskriften påbegynnes. I tillegg kan det bli nødvendig 

med ytterligere endringer i systemansvarsforskriften når EØS-regelverket skal tas inn i norske 

forskrifter 

I dag har Statnett systemansvaret i hele kraftsystemet. Nye utfordringer og tilpasning til 

europeisk regelverk innebærer at det i fremtiden vil kunne være hensiktsmessig at enkelte av 

oppgavene og ansvar under systemansvaret i større grad fordeles pr nettnivå. NVE foreslår 

imidlertid ikke endringer i ansvarsdelingen i forbindelse med denne høringen. Dette er spørsmål 

NVE vil arbeide videre med i samarbeid med både Statnett og bransjen. Dersom det blir behov 

for å endre regelverket vil dette bli sendt ut som en egen høring.  

NVE har hatt dialog med bransjen og mottatt verdifulle innspill underveis i arbeidet med 

høringsdokumentet. Dette har bidratt til utformingen av forslaget slik som det fremgår av dette 

dokumentet.   
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2 Forslag til endringer i 
systemansvarsforskriften 

 

2.1 Forslag til ny § 28a om retningslinjer 

2.1.1 Bakgrunn for endring 

En effektiv utnyttelse av kraftsystemets ressurser forutsetter at systemansvarlig som hovedregel 

benytter virkemidler basert på markedsmessige prinsipper, og sekundært vedtaksmyndighet. Et 

slikt krav er nedfelt i forskriften § 4 bokstav d om prinsipper for utøvelse av systemansvaret og 

NVE ser ikke behov for å presisere dette ytterligere i forskriften. For å kunne forvalte 

systemansvaret på en forsvarlig måte er det avgjørende at systemansvarlig har tilstrekkelige 

virkemidler. På flere områder i forskriften er systemansvarlig derfor gitt vide hjemler til å fatte 

enkeltvedtak overfor produsenter, nettselskaper og sluttbrukere. Dette omfatter f.eks. vedtak om 

installasjon av systemvern og retten til å pålegge aktivering eller deaktivering, som påfører 

berørte aktører kostnader.  

Til hjelp for aktørene har systemansvarlig utarbeidet et praktiseringsdokument som inneholder 

systemansvarliges tolkning og praktisering av paragrafenes intensjon og innhold. Dokumentet er 

utformet som en veileder til de enkelte bestemmelsene i forskriften og er tilgjengelig på Statnett 

sine hjemmesider.3  

Av flere grunner synes det hensiktsmessig å utarbeide mer detaljerte retningslinjer for utøvelsen 

av systemansvaret hvor det blant annet bør fremgå nærmere hvilke vurderinger systemansvarlig 

legger til grunn for sine avgjørelser. NVE foreslår å innføre en ny bestemmelse som pålegger 

den systemansvarlige å utarbeide forslag til retningslinjer som skal godkjennes av NVE.  

Det overordnede formålet er å sikre at systemansvaret forvaltes forsvarlig og samfunnsmessig 

rasjonelt, samt at prinsippene i § 4 etterleves. Kraftsystemet er under endring og det forventes at 

utfordringer i driften fremover vil føre til et behov for enda tettere integrasjon med 

markedsaktørene. NVE legger til grunn at dette øker behovet for transparens, involvering og 

forutsigbarhet i rammevilkårene for utøvelsen av systemansvaret. Retningslinjene vil være 

bindende for den systemansvarlige, noe som vil bidra til å avgrense og presisere den 

systemansvarliges forvaltningsmyndighet. Hensikten er dels å øke forutberegneligheten for 

aktørene ved både enkeltvedtak og systemkritiske vedtak. I tillegg er hensikten å bidra til å sikre 

at NVE har mulighet til å kontrollere hvordan myndigheten tildelt gjennom systemansvaret 

utøves.  

En del av vedtakene som fattes av systemansvarlig er systemkritiske og unntatt en del regler i 

forvaltningsloven. For å kompensere for denne usikkerheten som aktørene påføres, mener NVE 

det vil være hensiktsmessig at prinsipper og vurderinger som legges til grunn fremgår i 

retningslinjer. Systemkritiske vedtak kan som kjent ikke påklages, men som et ledd i NVE sin 

tilsynsfunksjon overfor systemansvarlig vil NVE kunne behandle klager på brudd på 

retningslinjene. Klager har ikke en rett til å få behandlet klage på vedtaket, men ved alvorlige 

eller gjentatte brudd på retningslinjene er det naturlig at NVE gjennomfører tilsyn med 

                                                      
3 http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Praktisering-av-systemansvaret/Veileder-til-

enkeltparagrafene/ 
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systemansvarlig. Dersom det avdekkes avvik i praktiseringen kan NVE enten pålegge retting og 

eventuelt overtredelsesgebyr, eller gi pålegg om at systemansvarlig må endre retningslinjene. 

I forbindelse med revisjonen av § 28 i forskriften, foreslås det å begrense omfanget av 

systemkritiske vedtak ved at det innføres en generell tre-måneders grense, se nedenfor under 

punkt 2.8. De vedtakene som i fremtiden ikke vil være systemkritiske må begrunnes i tråd med 

forvaltningsloven § 25. Ved at det utformes presise retningslinjer, vil en henvisning til 

retningslinjene normalt være tilstrekkelig begrunnelse for skjønnsutøvelsen, jf. 

forvaltningsloven § 25 siste ledd. Ved eventuelle klagesaksbehandlinger vil NVE dermed i 

mange tilfeller kunne begrense seg til å vurdere hvorvidt vedtaket er i tråd med retningslinjene. 

NVE legger til grunn at systemansvarlig skal involvere berørte aktører ved utformingen av 

retningslinjene. Det foreslås derfor å pålegge systemansvarlig å sende forslag til retningslinjer 

på høring. Formålet med å involvere berørte aktører i prosessen er å oppnå en høy kvalitet på 

retningslinjene samt at aktørene får anledning til å komme med innspill før retningslinjene 

godkjennes av NVE. I tillegg vil involvering bidra til at praktiseringen blir godt kjent blant 

aktørene.  

For NVE som klageinstans og tilsynsmyndighet er det viktig å ha innsyn i og forstå hvilke 

vurderinger systemansvarlig baserer sine vedtak på. Spesielt gjelder dette dersom NVE åpner en 

tilsynssak med utgangspunkt i et systemkritisk vedtak hvor det ikke foreligger en skriftlig 

begrunnelse. For å kunne utøve en god klage- og tilsynsfunksjon, har NVE derfor behov for at 

det utarbeides detaljerte retningslinjer som beskriver hvilke vurderinger og kriterier som legges 

til grunn og at systemansvarlig forpliktes til å følge disse. 

I tillegg har NVE også behov for å ha en viss kontroll med innholdet i retningslinjene. Det er 

ikke ønskelig at NVE skal detaljstyre den systemansvarlige, men det foreslås en ordning hvor 

NVE skal godkjenne retningslinjene som utarbeides av systemansvarlig. NVE vil også kunne be 

systemansvarlig om å gjennomføre endringer i retningslinjene. Det kan bemerkes i denne 

sammenhengen at Statnett har fått delegert forvaltningsmyndighet og at de i egenskap av å være 

systemansvarlig er å anse som et forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 1 siste setning. I 

kraft av å være delegerende myndighet har NVE en generell instruksjonsmyndighet overfor 

systemansvarlig, noe som gjenspeiles i forslaget til ny § 28a. 

Nytt første ledd 

I bestemmelsens første ledd er det foreslått at systemansvarlig skal utøve myndigheten som 

nevnt i forskriften §§ 5, 6, 8, ny 8a og ny 8b, 14a, 21 og 22 i tråd med retningslinjer godkjent av 

NVE. Som nevnt under innledningen skal forskriften endres i to omganger, hvorav noen 

paragrafer blir revidert nå, og resten senere. På tilsvarende måte vil krav om nye retningslinjer 

begrenses til de paragrafene som endres i denne omgangen. Ved neste forskriftsendring er 

hensikten at det skal utarbeides retningslinjer også for de øvrige paragrafene. 

Retningslinjene vil være bindende for systemansvarliges praktisering av plikter og rettigheter 

som følger av forskriften. For aktørene følger rettigheter og plikter av selve forskriften, mens 

retningslinjene kun angir hvordan systemansvaret praktiseres. Retningslinjene vil ikke være 

direkte bestemmende for rettigheter eller plikter til de øvrige aktørene, og NVEs godkjenning 

vil derfor ikke være et enkeltvedtak overfor dem, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a. 

Som nevnt ovenfor regnes systemansvarlig som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer 

enkeltvedtak. Retningslinjene vil være bindende overfor systemansvarlig ved utøvelse av 

forvaltningsmyndigheten, men ikke overfor Statnetts øvrige virksomhet. Siden godkjenningen 
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av retningslinjene ikke regulerer rettigheter eller plikter for Statnett som privat rettssubjekt, vil 

dette heller ikke være å anse som et enkeltvedtak overfor Statnett.4 

Nytt annet ledd 

I bestemmelsens annet ledd foreslås det at forslag til retningslinjer skal utarbeides av 

systemansvarlig. Retningslinjene vil være av teknisk og detaljert karakter, og på grunn av sin 

rolle som systemansvarlig er Statnett den nærmeste til å utarbeide slikt forslag. Når forslaget 

sendes på høring legger NVE til grunn at systemansvarlig også skal oversende begrunnelse for 

forslaget og en beskrivelse av konsekvensene, herunder kost/nytte vurderinger der det er 

relevant.  

Utkast til retningslinjer bør inneholde detaljert informasjon om hvilke kriterier som 

systemansvarlig vil basere sine vedtak på, herunder kriterier for bruk av og valg mellom ulike 

virkemidler. Det fremgår i teksten nedenfor, under de enkelte paragrafene, noe mer detaljert hva 

retningslinjene som minimum bør inneholde.  

Når utkastet sendes NVE skal systemansvarlig inkludere en oppsummering av innkomne 

høringsuttalelser og en vurdering av disse. NVE vil deretter ta stilling til om retningslinjene skal 

godkjennes slik de står, eller om de skal sendes tilbake til systemansvarlig med kommentarer. I 

henhold til forslaget til ny § 28a kan NVE nekte godkjenning, ikke bare dersom retningslinjene 

strider mot lov eller forskrift, men også dersom NVE er uenig i innholdet, eller innholdet ikke er 

tilstrekkelig detaljert eller begrunnet. Det forutsettes at retningslinjene utformes i tråd med til 

enhver tid relevant EØS-regelverk og avtaler som inngås på regionalt nivå. 

Aktørene skal gis en rimelig frist på å tilpasse seg de nye retningslinjene, men ikrafttredelse 

trenger ikke være 1. januar slik hovedregelen er for forskrifter. 

Nytt tredje ledd 

I tredje ledd er det foreslått at systemansvarlig kan ta initiativ til endring av retningslinjene. Et 

av formålene med den nye ordningen er å sikre fleksibilitet. Dette oppnås delvis ved at 

systemansvarlig fortløpende kan vurdere behovet for å endre retningslinjene og sette i gang 

endringsprosesser. Også endringsforslag må sendes på høring til de berørte aktørene. Det legges 

til grunn at høringsfristen som hovedregel bør være 3 måneder, men at systemansvarlig kan 

tilpasse høringsfrister og iverksettelsesfrister i forhold til omfanget av endringene som foreslås i 

retningslinjene. Det vil si at man kan ha kortere frister for mindre endringer som har begrensede 

konsekvenser og dersom det ikke forventes å knytte seg særlige innvendinger til foreslåtte 

endring. Større endringer, for eksempel endringer som pålegger aktørene nye investeringer eller 

omlegging av systemer, bør forberedes mer grundig og aktørene bør gis lengre tid på 

iverksettelse. Det er også foreslått en hjemmel for NVE til å gi pålegg om endring, for det 

tilfelle at NVE og systemansvarlig skulle ha forskjellig syn på behovet for endring. 

Systemansvarlig bør merke retningslinjene med dato eller nummer, slik at ikke de ulike 

versjonene forveksles. I tillegg bør de gjøres tilgjengelig for allmenheten, for eksempel ved 

publisering på Statnetts hjemmeside.  

Nytt fjerde ledd 

I fjerde ledd er det tatt inn en snever adgang for å fravike retningslinjene ved fastsettelse av 

systemkritiske vedtak. Begrunnelsen for denne unntaksbestemmelsen er at det kan oppstå 

forhold man ikke har klart å forutse ved fastsettelse av retningslinjene. Terskelen er høy for å 

                                                      
4 Se Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, 10. utg. s 259, tredje avsnitt. 
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fravike retningslinjene ved at slike vedtak må være strengt nødvendige for å unngå eller for å 

begrense anstrengte driftssituasjoner eller driftsforstyrrelser. Systemansvarlig må selv vurdere 

hvorvidt unntaksbestemmelsen kan benyttes. Selv om det systemkritiske vedtaket ikke kan 

påklages, skal systemansvarlig likevel gi en begrunnelse i etterkant av vedtaket i disse tilfellene. 

Basert på hendelsen med etterfølgende begrunnelse bør systemansvarlig foreta en vurdering av 

hvorvidt retningslinjene skal endres. 

NVE legger til grunn at etter vedtakelsen av forskriftsendringene, vil systemansvarlig trenge tid 

til å utarbeide retningslinjene. NVE ser at det kan være hensiktsmessig at retningslinjene i første 

omgang utarbeides i to trinn ved at de mest nødvendige elementene, som for eksempel konkrete 

tidsfrister og tidsoppløsninger, tas med i første omgang etter en relativt kort høringsrunde. NVE 

vil i så fall være innstilt på å kunne behandle en eventuell godkjenning av første utgave så raskt 

som mulig. Deretter kan systemansvarlige bruke noe mer tid på å utarbeide fullstendige 

retningslinjer.  

Dagens praktiseringsdokument kan tjene som utgangspunkt for retningslinjene, men bør utfylles 

og forbedres. Systemansvarlig har gitt uttrykk for at det kan være hensiktsmessig å ha tre nivåer, 

dvs. forskriften, retningslinjene og i tillegg et dokument som inneholder informasjon som ikke 

trenger godkjenning av NVE. Et slikt dokument vil f.eks. kunne inneholde kontaktinformasjon, 

standardskjemaer for rapportering osv. NVE har ingen innvendinger til dette. 

 

2.1.2 Forslag til ny bestemmelse 

§ 28a   Retningslinjer  

Systemansvarlig skal utøve myndigheten som nevnt i denne forskrift §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a, 21 

og 22 i tråd med retningslinjer godkjent av NVE. 

Systemansvarlig skal utarbeide forslag til retningslinjer som sendes berørte aktører på høring. 

Forslaget sendes deretter til NVE for godkjenning sammen med en oppsummering av 

høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom NVE finner at retningslinjene ikke er 

hensiktsmessig utformet. Før iverksettelse skal berørte aktører varsles og gis en rimelig frist for 

å tilpasse seg de nye retningslinjene. 

Annet ledd gjelder tilsvarende ved endring av retningslinjene. NVE kan gi pålegg om endring av 

retningslinjene. 

Ved fastsettelse av systemkritiske vedtak kan retningslinjene fravikes dersom dette er nødvendig 

for å forhindre eller begrense konsekvensene av anstrengte driftssituasjoner eller 

driftsforstyrrelser. I slike tilfeller skal systemansvarlig i etterkant innen rimelig tid gi NVE og 

berørte aktører en skriftlig begrunnelse for vedtaket. 
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2.2 § 5 Flaskehalser og elspotområder 
Bestemmelsen lyder i dag 

§ 5 Flaskehalser og elspotområder 

 

Systemansvarlig skal håndtere alle flaskehalser i regional- og sentralnettet. 

Systemansvarlig skal fastsette elspotområder for å håndtere store og langvarige 

flaskehalser i regional- og sentralnettet. 

Systemansvarlig skal normalt fastsette separate elspotområder ved forventet 

energiknapphet i et avgrenset geografisk område. 

Flaskehalser i regional- og sentralnettet som ikke håndteres ved bruk av elspotområder, 

skal systemansvarlig normalt håndtere ved bruk av regulerkraftmarkedet. Merkostnaden ved å 

fravike normal rekkefølge for effektuering av regulerkraft skal dekkes av systemansvarlig. 

Systemansvarlig skal informere aktørene i kraftmarkedet om fastsatte elspotområder i 

rimelig tid før de tas i bruk. Systemansvarlig skal skriftlig informere Norges vassdrags- og 

energidirektorat før øvrige aktører informeres. 

2.2.1 Bakgrunn for endring 

Begrensninger i nettet må håndteres både i planlegging og i drift. Forskriften § 5 pålegger 

systemansvarlig ansvaret for å håndtere alle flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet. 

Formålet med reguleringen er å sikre en effektiv ressursutnyttelse i situasjoner med begrenset 

nettkapasitet.  

Det foreslås kun mindre språklige endringer i gjeldende § 5. Systemansvarliges utøvelse av 

myndighet etter bestemmelsen omfattes imidlertid av forslagene til innføring av krav om å 

utforme retningslinjer som skal godkjennes av NVE, jf. punkt 2.1 og av forslag til endringen i § 

28 om systemkritiske vedtak, jf. punkt 2.8. Dette er nærmere gjort rede for nedenfor.  

I dag er systemansvarliges vedtak om fastsettelse av budområder, i henhold til gjeldende § 28 i 

forskriften såkalte systemkritiske vedtak. Det innebærer at fastsettelsen er unntatt 

forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. NVEs vurdering er at dagens forskrift ikke i 

tilstrekkelig grad bidrar til transparens ved endringer i budområdeinndelingen. Krav til 

informasjon til aktørene og NVE i forkant av endringer er i dag begrenset. Manglende 

transparens kan blant annet føre til at det ikke i tilstrekkelig grad tas hensyn til konsekvensene 

for aktørene. NVE legger til grunn at økt transparens og aktørinvolvering vil kunne bidra til å 

identifisere den mest samfunnsøkonomisk rasjonelle løsningen.  

For å bidra til økt transparens foreslår NVE å endre gjeldende § 28 tredje ledd, slik at vedtak 

som kan fattes mer enn tre måneder før iverksettelse ikke vil være systemkritisk, jf. punkt 2.8. 

De fleste vedtak om fastsettelse av budområder vil kunne foretas mer enn tre måneder før 

iverksettelse. NVE legger derfor til grunn at systemansvarlig som hovedregel skal involvere 

aktørene før budområdeinndelingen endres. Forslaget innebærer videre at ved tidskritiske 

situasjoner, eksempelvis forventet energiknapphet, vil systemansvarliges endring i 

budområdeinndelingen fortsatt være systemkritisk vedtak. I etterkant av endringer som 

gjennomføres ved å fatte systemkritiske vedtak, vil NVE kunne be systemansvarlig om en 

redegjørelse av vurderingene som ble lagt til grunn.  

En nærmere beskrivelse av prosess og prinsippene for endringer i budområdeinndelingen vil 

fremgå av retningslinjene som skal utarbeides, jf. forslag til ny § 28a. Inndelingen av 

budområdene bør i størst mulig grad reflektere de faktiske begrensningene i nettet. Samtidig er 

det viktig å sikre forutsigbarhet for markedsaktørene. Hensynet til systemansvarliges behov for 



 

 12 

fleksibilitet og aktørenes behov for forutsigbarhet må derfor balanseres når endringer skal 

vurderes.  

NVE forutsetter at retningslinjene etter ny § 28a som et minimum beskriver prinsipper for 

inndelingen av budområder, prosessen for aktørinvolvering i forkant av en mulig endring og 

rutiner for tidlig informasjon til NVE og aktørene. Retningslinjene bør inneholde en beskrivelse 

av prosess og prinsipper for både systemkritiske og ikke systemkritiske vedtak.  

Ved gjennomføring av selve endringen i budområdeinndelingen legger NVE til grunn at 

aktørene vil få informasjon om bakgrunnen for endringen, en vurdering av konsekvenser for 

berørte aktører og kraftsystemet, og forventet iverksettelse. Før en eventuell endring i 

budområdeinndelingen kan gjennomføres, skal NVE i tråd med gjeldende bestemmelse 

orienteres skriftlig. NVE legger til grunn at denne orienteringen vil inneholde en gjennomgang 

av behovet for endringen, vurdering av konsekvenser og oppsummering og kommentarer til 

eventuelle innspill fra aktørene.  

Prosessen for gjennomføring av endringer og prinsippene som legges til grunn for 

systemansvarliges vurderinger må være i tråd med til enhver tid gjeldende rett og godkjente 

retningslinjer. Ved implementering av CACM-forordningen5 i norsk rett vil retningslinjene 

måtte tilpasses slik at disse er i overenstemmelse med dette regelverket. 

CACM er vedtatt med hjemmel i grensehandelsforordningen som inngår som en del av EUs 

tredje energimarkedspakke. Tredje energimarkedspakke er tatt inn i EØS-avtalen i henhold til 

vedtak i EØS-komiteen 5. mai 2017. CACM er vurdert som EØS-relevant, og det er ventet at 

den vil bli tatt inn i norsk rett.  

CACM regulerer flaskehalshåndtering og kapasitetsfastsettelse, herunder stilles det krav til både 

informasjon og prosesser som skal følges ved opprettelse og endringer i budområdeinndelingen. 

Formålet med CACM er å sikre et effektivt kraftmarked herunder transparente prosesser i 

forbindelse med budområdeinndeling og at aktørene involveres. NVE legger til grunn at det 

ikke er motstrid mellom systemansvarsforskriften med de foreslåtte endringene og CACM. 

CACM-forordningen er imidlertid kompleks og det gjenstår å avklare enkelte 

tolkningsspørsmål. Ved implementering av forordningen i norsk rett vil NVE derfor foreta en ny 

gjennomgang av systemansvarsforskriften for å sikre at det ikke foreligger motstrid.  

Det foreslås å endre «elspotområder» til «budområder», og «sentralnett» til «transmisjonsnett», 

se nærmere om dette under punkt 2.9. 

 

2.2.2 Forslag til endring 

§ 5. Flaskehalser og elspotbudområder 

Systemansvarlig skal håndtere alle flaskehalser i regional- og sentraltransmisjonsnettet. 

Systemansvarlig skal fastsette elspotbudområder for å håndtere store og langvarige 

flaskehalser i regional- og sentraltransmisjonsnettet..  

Systemansvarlig skal normalt fastsette separate elspotbudområder ved forventet 

energiknapphet i et avgrenset geografisk område. 

Flaskehalser i regional- og sentraltransmisjonsnettet som ikke håndteres ved bruk av 

elspotbudområder, skal systemansvarlig normalt håndtere ved bruk av regulerkraftmarkedet. 

Merkostnaden ved å fravike normal rekkefølge for effektuering av regulerkraft skal dekkes av 

                                                      
5 Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation 

and congestion management. 
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systemansvarlig. 

Systemansvarlig skal informere aktørene i kraftmarkedet om fastsatte elspotbudområder i 

rimelig tid før de tas i bruk. Systemansvarlig skal skriftlig informere Norges vassdrags- og 

energidirektorat før øvrige aktører informeres.  
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2.3 § 6 Handelsgrenser 
Bestemmelsen lyder i dag 

Systemansvarlig skal fastsette maksimalt tillatt handel av energi mellom elspotområder på 

timebasis (handelsgrenser). 

Systemansvarlig skal informere aktørene i kraftmarkedet om fastsatte handelsgrenser i 

rimelig tid før de tas i bruk. 

 

2.3.1 Bakgrunn for endring 

Strukturelle fysiske flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet skal etter gjeldende § 5 

håndteres gjennom inndeling i budområder. I medhold av § 6 kan systemansvarlig sette 

restriksjoner mellom disse budområdene for å reflektere de fysiske begrensningene i nettet, og 

dette defineres som handelskapasiteten. Handelskapasiteten settes mellom budområder og 

inngår i markedskoblingen hvor døgnmarkedet klareres og kapasitet mellom budområder 

allokeres. Handelskapasitet benyttes som en restriksjon for å bidra til et balansert kraftsystem 

hvor overføringsgrenser på enkeltlinjer/-snitt respekteres i driftstimen. Systemansvarlig setter 

daglig handelskapasitet mellom alle budområder, for neste dag. I dag beregnes handelskapasitet 

gjennom en NTC-metode6. 

CACM legger opp til en prosess for valg av metode for beregning av handelskapasitet. Metoden 

som blir valgt vil enten være en som ligner på dagens NTC-metode, men med en koordinert 

nettmodell (CNTC) for en region, eller en modell basert på flytbasert kapasitetsfastsettelse.  

I tråd med CACM skal de systemansvarlige i en kapasitetsfastsettelsesregion levere forslag til 

valg av metode i september 2017, som så skal godkjennes av regulatorene. Valg av metode i 

henhold til CACM kan medføre at handelskapasiteten i fremtiden skal beregnes på en annen 

måte enn i dag. Valg av metode er ikke gjenstand for høring i forbindelse med dette forslaget. 

En eventuell overgang til flytbasert kapasitetsberegning vil være gjenstand for en egen prosess. 

Første ledd 

Uavhengig av valg av metode, mener NVE det er viktig at forskriften presiserer at 

systemansvarlig har ansvaret for fastsettelsen. NVE legger til grunn at ytterliggere detaljer om 

fastsettelse av handelsgrenser vil fremgå av systemansvarlig sine retningslinjer. NVE forutsetter 

at retningslinjene som et minimum skal inneholde en beskrivelse av metode, prinsippene som 

vektlegges ved beregning av tilgjengelig handelskapasitet og en beskrivelse av til enhver tid 

gjeldende praksis. Ved forslag til endrede retningslinjer skal det gjøres rede for bakgrunnen for 

endringen, konsekvenser for berørte aktører og kraftsystemet, samt forventet ikrafttredelse. 

Alle beslutninger som tas i medhold av § 6 er i dag å anse som systemkritisk vedtak, jf. 

forskriften § 28 tredje ledd, noe som innebærer at de er unntatt forvaltningslovens regler om 

enkeltvedtak. Det er imidlertid tvilsomt om disse beslutningene er å anse som vedtak i 

forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a. Etter en konkret 

vurdering har NVE kommet til at de faller utenfor vedtaksdefinisjonen, og da er det heller ikke 

behov for unntak fra forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. NVE foreslår derfor at 

henvisningen til § 6 i § 28 tredje ledd fjernes. Selv om disse beslutningene ikke lengre vil være 

å anse som systemkritiske vedtak, er hensikten at dagens praksis fortsetter, herunder at det ikke 

vil være adgang til å klage på enkeltstående beslutninger om kapasitetsfastsettelse. 

Praktiseringen av kapasitetsfastsettelsen skal imidlertid gjøres i tråd med godkjente 

                                                      
6 NTC – Net Transfer Capacity 
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retningslinjer. Dette innebærer altså at dagens praksis består, men retningslinjene som skal 

godkjennes av NVE vil kunne gi økt transparens for markedsaktørene. 

En overgang til finere tidsoppløsning er ikke usannsynlig i fremtiden og forskriften bør ikke 

være til hinder for dette. Det foreslås derfor at dagens referanse til timesoppløsning fjernes. 

Annet ledd 

Dagens ordlyd kan i fremtiden medføre at § 6 annet ledd stiller krav til systemansvarlig om å 

utlevere informasjon som det ikke er praktisk mulig å utlevere. Det siktes her til 

handelskapasitet som systemansvarlig ikke vil «fastsette» ved flytbasert kapasitetsberegning. 

Eksisterende første og annet ledd foreslås endret i tråd med dette.  

NVE foreslår å oppdatere enkelte begreper. Dette er nærmere redegjort for i endringsforslagene 

i § 3 – Definisjoner. Begrepsendringene i denne paragrafen vil ikke få konsekvenser for 

aktørene, systemansvarlig eller NVE. Det foreslås også å endre overskriften for å bedre 

gjenspeile innholdet i bestemmelsen.  

 

2.3.2 Forslag til endring 

§ 6 Fastsettelse av handelskapasitetHandelsgrenser 

Systemansvarlig har ansvar for fastsettelse av handelskapasitet skal fastsette maksimalt 

tillatt handel av energi mellom elspotbudområder, per tidsenhet. på timebasis (handelsgrenser) 

Systemansvarlig skal offentliggjøre informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet i 

rimelig tid før de tas i bruk. Systemansvarlig skal informere aktørene i kraftmarkedet om 

fastsatte handelsgrenser i rimelig tid før de tas i bruk. 
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2.4 § 8 Anmelding, planlegging av produksjon og 
effektregulering 

Bestemmelsen lyder i dag 

Konsesjonær skal ved anmelding i de enkelte elspotområder for hver enkelt time sørge 

for planlagt balanse mellom sine forpliktelser og rettigheter, inklusive egen produksjon. 

Systemansvarlig skal innhente informasjon fra den avregningsansvarlige for å avdekke 

systematiske overtredelser av bestemmelsene i første ledd og rapportere eventuelle avvik til 

Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Konsesjonær skal for hvert elspotområde, daglig innen kl. 19.00 om ikke annet 

fastsettes av systemansvarlig, rapportere til systemansvarlig egen produksjonsplan med 

tilhørende regulerstyrke og tilgjengelig reserve (for stasjon/stasjonsgruppe) på timebasis for 

neste døgn. Endringer i produksjonsplanen skal, om ikke annet fastsettes av systemansvarlig, 

rapporteres fortløpende etter hvert som de oppstår og senest 45 minutter før driftstimen. 

Konsesjonær kan ikke senere enn 45 minutter før driftstimen endre produksjonsplanen uten etter 

vedtak fra systemansvarlig. 

Produksjonsplanen skal utarbeides i samsvar med konsesjonærens forpliktelser og 

rettigheter. 

Systemansvarlig kan kreve at produksjonsplanen endres i mindre sprang og angis med 

kvartersverdier dersom ønsket produksjonsendring er over en grense fastsatt av systemansvarlig. 

Konsesjonær plikter å følge innmeldt produksjonsplan. 

Systemansvarlig kan fremskynde eller utsette planlagt produksjonsendring med inntil 

femten minutter. Systemansvarlig skal betale produsenten for dette. Betalingen skal fastsettes 

med utgangspunkt i aktuelle markedspriser. 

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner til 

eventuelle begrensninger som har oppstått i overføringsnettet på grunn av revisjoner eller 

driftsforstyrrelser. Systemansvarlig fastsetter hvordan ledig kapasitet skal fordeles mellom flere 

konsesjonærer. 

Systemansvarlig kan fastsette grenser for planlagt effektregulering over 

likestrømforbindelser og hos store sluttbrukere. 

 

2.4.1 Bakgrunn for endring 

Dagens markeder sikrer balanse mellom produksjon og forbruk for hver time samlet sett. 

Produksjon og flyt på kabler mot tilgrensende kraftsystemer planlegges og endres etter dagens 

timesoppløsning i markedet, mens forbruket endres løpende gjennom timene i døgnet. Dette 

fører til ubalanser innen timen, og omtales ofte som strukturelle ubalanser. 

Systemansvarsforskriften § 8 skal bidra til å sikre løpende balanse i planfasen også innad i 

timen og over timeskift, for å redusere de strukturelle ubalansene. Bestemmelsen innebærer 

plikter for konsesjonærer mens systemansvarlig gis virkemidler som skal bidra til balanse 

mellom produksjon, flyt på kabler mot tilgrensende kraftsystemer og forbruk.  

Første og tredje ledd - tidsoppløsning 

Eksisterende første og tredje ledd inneholder en referanse til dagens timesoppløsning. NVE 

legger til grunn at forskriften ikke bør være til hinder for utvikling i retning av finere 

tidsoppløsning. Videre innebærer utviklingen og implementeringen av det EØS-rettslige 

regelverket at det i de kommende årene vil skje endringer på flere områder. Tidsfrister og 

tidsoppløsning i markeder skal koordineres på tvers av land og systemer. NVE legger vekt på at 

systemansvarlig i større grad må kunne vurdere behov for tilpasninger i sin praktisering 
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fortløpende, og foreslår å fjerne den konkrete referansen til timesoppløsning i første og tredje 

ledd. I tillegg foreslås det å fjerne klokkeslettet for rapportering av produksjonsplaner. 

Tilsvarende spesifisering av krav til rapportering av kvartersverdier i femte ledd vurderes som 

begrensende og foreslås også fjernet. 

Tredje ledd - Tidsfrister og rapportering 

Behovet for rapportering av systemdata og muligheten for systemansvarlig til å stille krav til 

blant annet detaljeringsgrad er økende. Innrapportering av produksjonsplaner er et viktig 

grunnlag for systemansvarliges balansering av kraftsystemet.  

NVE legger vekt på at systemansvarlig til enhver tid må ha tilstrekkelig informasjon til å sørge 

for sikker drift, og bør derfor kunne hente inn detaljert informasjon ved behov. Ved å få tilgang 

på data med større detaljeringsgrad fra enkelte aktører vil systemansvarlig få bedre oversikt før 

driftstimen, og dermed økt forutsetning for å avdekke og treffe målrettede tiltak for å avlaste 

problemer i driften. Det foreslås at bestemmelsen i eksisterende tredje ledd om rapportering 

åpner for at systemansvarlig fastsetter både frister og hvilke opplysninger som skal oppgis ved 

rapporteringen. 

I tillegg til fristen for rapportering av produksjonsplaner legger NVE til grunn at det er mest 

hensiktsmessig at det er systemansvarlig som fastsetter frist for å melde inn endringer i 

produksjonsplaner. Som i dag skal endringer som skjer etter den fastsatte fristen godkjennes av 

systemansvarlig. NVE foreslår i tråd med dette å endre eksisterende tredje ledd, og fjerner den 

konkrete fristen på 45 minutter før driftstimen. Forslag til ny tekst innebærer at systemansvarlig 

fortsatt skal godkjenne alle endringer etter fristen. Uten godkjenning fra systemansvarlig er 

konsekvensen i praksis at konsesjonæren ikke følger innmeldt produksjonsplan, og endringen 

anses som en ubalanse for aktøren. 

Dagens krav til rapportering innebærer at alle skal levere produksjonsplaner på timesbasis. 

Systemansvarlig kan kreve at produksjonsplaner angis med finere tidsoppløsning dersom ønsket 

produksjonsendring er over en fastsatt grense. Det er systemansvarlig som fastsetter grensen. I 

tråd med de foreslåtte endringene vil tidsfrister, spesifisering av tidsoppløsning, detaljeringsgrad 

og grenser for hvilke aktører som skal rapportere ikke lenger fremgår direkte av forskriften.  

De foreslåtte endringene og forslaget til ny § 28a innebærer at systemansvarlig fastsetter frister, 

krav til planenes innhold, og tidsoppløsning i retningslinjene. I tillegg vil retningslinjene 

minimum inneholde en beskrivelse av praksis knyttet til hvilke vurderinger systemansvarlig vil 

legge vekt på ved godkjenning av endringer i produksjonsplaner etter den fastsatte fristen. Før 

systemansvarlig kan legge retningslinjene til grunn for sin praktisering skal berørte parter høres, 

og forslag til retningslinjer skal sendes NVE for endelig godkjennelse. Systemansvarlig kan 

ikke endre praktisering av frister, krav til innhold, grenser og prinsipper for vurdering av 

endring i planer som fremgår av retningslinjene, uten at nye retningslinjer er godkjent av NVE.  

NVEs vurdering er at konsekvensene for produsenter av de foreslåtte endringene i forskriften er 

begrenset. Regelverket skal på den ene siden sikre rettigheter og plikter hos systemansvarlig og 

konsesjonærer, men er også viktig for å bidra til forutsigbarhet, involvering og transparens for 

berørte aktører.  

Femte og syvende ledd - Planlagt effektregulering 

Eksisterende femte og syvende ledd gir systemansvarlig rett til å gi pålegg om tidsoppløsning 

for produksjonsplaner innad i timen eller krav om justering av produksjonsplaner over timeskift. 
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Bestemmelsene gir systemansvarlig virkemidler til å gjennomføre tiltak for å håndtere 

strukturelle ubalanser i planfasen, og reduserer behovet for reguleringer i løpende drift.  

NVE legger til grunn at både pålegg om endring i planene jf. eksisterende femte ledd og 

rettighet til å fremskynde eller utsette planlagt produksjon, jf. eksisterende syvende ledd er 

virkemidler for å håndtere strukturelle ubalanser. NVE ser videre at dagens avgrensning i 

virkemiddelbruken kan være uheldig og hindre hensiktsmessig bruk av virkemidlene i planfase. 

NVE foreslår at eksisterende femte og syvende ledd gjøres mer generelle. Samtidig foreslås det 

å presisere at virkemidlene kun skal benyttes til å løse strukturelle ubalanser i planfasen.  

Åttende ledd - Produksjonstilpasning  

Eksisterende åttende ledd om produksjonstilpasning viser til revisjoner. NVE foreslår å 

oppdatere ordlyden til planlagte driftsstanser, i tråd med begrepet som benyttes i § 17 om 

samordning av driftsstanser. For øvrig beholdes eksisterende bestemmelse uendret.  

Systemansvarliges praktisering av bestemmelsen vil bli omfattet av kravet om at det skal 

utformes retningslinjer som skal godkjennes av NVE. Retningslinjene skal som minimum 

inneholde en beskrivelse av i hvilke tilfeller produksjonstilpasning kan bli benyttet, ulike 

vurderinger systemansvarlig gjør ved pålegg om produksjonstilpasning sammenliknet med bruk 

av markedsbaserte virkemidler, hvordan volum som produksjonstilpasses fastsettes og metode 

systemansvarlig vil legge til grunn ved fordeling av produksjonstilpasning mellom produsenter i 

områder med flere aktører.  

Bestemmelsen om produksjonstilpasning omfattes også av forslag til endring i § 28 og bruken 

av systemkritiske vedtak. NVEs vurdering er at pålegg om produksjonstilpasning etter 

eksisterende åttende ledd må vurderes ut ifra om pålegget er tidskritisk eller ikke. I praksis vil 

det i all hovedsak være i de tilfellene begrensingen oppstår som følge av en uforutsett hendelse 

at det ikke vil være tid til å forberede enkeltvedtak i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. 

For planlagte driftsstanser i transmisjons- og regionalnett som er vedtatt av systemansvarlig 

tidligere enn 3 måneder før driftsstansen skal gjennomføres, mener NVE at det ikke er grunnlag 

for at pålegg om produksjonstilpasning skal være systemkritisk. Slike vedtak skal dermed 

begrunnes og baseres på enhetlige prinsipper som fremgår av systemansvarliges retningslinje 

som NVE har godkjent.  

NVE har mottatt innspill knyttet til kostnadsfordelingen mellom anleggseier, systemansvarlig 

og produsent ved bruk av produksjonstilpasning i forbindelse med planlagte driftsstanser. NVE 

vil se dette innspillet i sammenheng med gjennomgang av de øvrige bestemmelsene i 

forskriften, som kommer i neste runde med endringsforslag. NVE vil blant annet vurdere om det 

bør gjøres endringer i insentivene til systemansvarlig og øvrige aktører. 

Niende ledd - Planlagt effektregulering forbruk 

Planlagt effektregulering hos store sluttbrukere og kjøreplan for likestrømsforbindelsene mot 

tilgrensende transmisjonssystemer påvirker kraftsystemet på lik linje med effektreguleringer hos 

produksjon. I tråd med gjeldende bestemmelse i niende ledd kan systemansvarlig fastsette en 

grense for effektreguleringen. Systemansvarlig har gitt uttrykk for et økende behov for 

nøyaktige planer også fra sluttbrukere. NVE foreslår derfor at det tas inn en plikt for store 

sluttbrukere og sluttbrukere som deltar i balansemarkeder til å sende planlagt effektregulering, 

på lik linje med krav til rapportering av produksjonsplaner. Statnett fastsetter i dag grensen for 

hvilke sluttbrukere som regnes som store sluttbrukere etter gjeldende bestemmelse. Denne 

grensen vil fremover bli fastsatt i retningslinjene. NVE legger til grunn at tilgang på nøyaktige 
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planer er viktig for at systemansvarlig skal kunne følge opp hvordan endringer i effektuttaket 

påvirker systemet både ved balansering og flaskehalshåndtering. 

Konsekvensen av forslaget er at enkelte sluttbrukere må rapportere planer til systemansvarlig. 

Systemansvarlig ber allerede om denne informasjonen fra disse aktørene. I fremtiden vil noen 

flere kunne bli omfattet av kravet til rapportering. NVE legger til grunn at fordelen med 

systemansvarliges tilgang på mer nøyaktig informasjon oppveier den eventuelle ulempen krav 

om rapportering kan påføre enkelte sluttbrukere.  

Ny inndeling 

Gjeldende § 8 regulerer anmelding, planlegging og effektregulering. Som en forenkling og for å 

synliggjøre denne inndelingen, mener NVE det er hensiktsmessig at bestemmelsen deles inn i 

tre separate bestemmelser. Dette innebærer at eksisterende § 8 første og annet ledd blir ny § 8. 

Gjeldende tredje, fjerde og sjette ledd blir ny § 8a, og femte og syvende til niende ledd blir ny § 

8b. 

I tillegg foreslås det at begrepet elspotområder erstattes med budområder, jf. punkt 2.9.  

NVE har også i forbindelse med arbeidet med gjennomgang av forskriften mottatt kommentarer 

på bruken av begrepet konsesjonær. NVE viser til forskriftens § 2 som angir virkeområde. 

Begrepet konsesjonær i denne bestemmelsen er i tråd med virkeområdet og omfatter både 

produsenter, sluttbrukere og omsettere. Aktørene som omfattes av bestemmelsen har 

omsetningskonsesjon, og regnes derfor som konsesjonærer. Det foreslås ingen endringer i 

teksten.  

 

2.4.2 Forslag til endring – ny § 8 Anmelding 

Forslag til endret innhold: 

§ 8. Anmelding, planlegging av produksjon og effektregulering 

 Konsesjonær skal ved anmelding i de enkelte budelspotområdene for hver enkelt time 

med den tidsoppløsning som døgnmarkedet klareres for, sørge for planlagt balanse mellom sine 

forpliktelser og rettigheter, inklusive egen produksjon.  

Systemansvarlig skal innhente informasjon fra den avregningsansvarlige for å avdekke 

systematiske overtredelser av bestemmelsene i første ledd og rapportere eventuelle avvik til 

Norges vassdrags- og energidirektorat. 

 

2.4.3 Forslag til endring – ny § 8a Planlegging av produksjon 

§ 8a. Planlegging av produksjon 

 Konsesjonær skal for hvert budelspotområde, daglig innen kl. 19 om ikke annet er fastsatt 

av systemansvarlig, rapportere til systemansvarlig egen produksjonsplan med tilhørende 

regulerstyrke og tilgjengelig reserve (for stasjon/stasjonsgruppe). Rapporteringen skal skje 

innenfor de frister og inneholde opplysninger fastsatt av systemansvarlig. på timesbasis for 

neste døgn. Endringer i produksjonsplan skal, om ikke annet fastsettes av systemasnsvarlig, 

rapporteres fortløpende etter hvert som de oppstår og senest 45 minutter før driftstimen. 

Konsesjonær kan ikke senere enn 45 minutter før driftstimen endre produksjonsplanen uten etter 

vedtak fra systemansvarlig. Systemansvarlig fastsetter frist for å sende inn endring i 



 

 20 

produksjonsplaner. Etter utløpet av den fastsatte fristen kan konsesjonær ikke endre 

produksjonsplanen uten samtykke fra systemansvarlig. 

 Produksjonsplanen skal utarbeides i samsvar med konsesjonærens forpliktelser og 

rettigheter. 

 Konsesjonær plikter å følge innmeldt produksjonsplan. 

 

2.4.4 Forslag til endring – ny § 8b Planlagt effektregulering  

§ 8b. Planlegging av effektregulering  

Systemansvarlig kan fastsette tidsoppløsning for endringer i planlagt produksjon og 

kreve at produksjonsplanen justeres for å redusere strukturelle ubalanser. kan kreve at 

produksjonsplanen endres i mindre sprang og angis med kvartersverdier dersom ønsket 

produksjonsendring er over en grense fastsatt av systemansvarlig.  Systemansvarlig kan 

fremskynde eller utsette planlagt produksjonsendring med inntil femten minutter. 

Systemansvarlig skal betale produsenten for påført ubalanse. Betalingen skal fastsettes med 

utgangspunkt i aktuelle markedspriser. 

 

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner til 

begrensninger i overføringsnettet på grunn av revisjoner ved planlagte driftsstanser eller 

driftsforstyrrelser. Systemansvarlig fastsetter hvordan ledig kapasitet skal fordeles mellom flere 

konsesjonærer.  

Store sluttbrukere og sluttbrukere som deltar i balansemarkeder skal rapportere planlagt 

effektregulering. Systemansvarlig kan fastsette grenser for planlagt effektregulering over 

likestrømsforbindelser og hos store sluttbrukere.   
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2.5 § 14a Rapportering av anleggsdata ved 
idriftsettelse 

Bestemmelsen lyder i dag 

Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet, samt konsesjonær 

for produksjonsenheter tilknyttet distribusjonsnett, plikter skriftlig å rapportere til 

systemansvarlig senest fire uker før nye anlegg, eller endringer i eksisterende anlegg, skal settes 

i drift. Rapporteringen skal omfatte opplysninger som angitt på den systemansvarliges 

internettside. 

Systemansvarlig skal fortløpende skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og 

energidirektorat opplysninger innrapportert etter første ledd, etter de krav Norges vassdrags- og 

energidirektorat setter. 

 

2.5.1 Bakgrunn for endring 

Gjeldende § 14 a skal sikre både systemansvarlig og NVE tilgang på spesifiserte anleggsdata. 

Tilgangen på detaljert og oppdaterte kraftsystemdata er viktig i planlegging og drift, og blir 

stadig viktigere fremover.  

NVE har som mål å forenkle rapporteringsbyrden for konsesjonærene knyttet til anleggsdata. 

Det er et ønske fra både NVE og Statnett, samt konsesjonærene og bransjen for øvrig at det blir 

én samlet datainnsamling for komponenter i kraftsystemet. Etter et datainnsamlingsprosjekt i 

2005/2006 ble antall rapporteringspunkter for konsesjonærene redusert ved at Statnett fikk 

ansvar for innhenting og oversendelse av anleggsdata ved idriftsettelse. Dette ansvaret ble 

senere forskriftsfestet i systemansvarsforskriften § 14 a. Likevel er det fremdeles krav om flere 

rapporteringer for anleggskonsesjonærer. Konsesjonærene har blant annet også ansvar for å 

melde fra om endringer av anlegg til de utredningsansvarlige for kraftsystemutredninger, og de 

utredningsansvarlige har ansvar for å rapportere komponentdata i grunnlagsrapporten for 

kraftsystemutredningen (forskrift om energiutredninger § 13, 3.ledd). 

I vedtak av 24. mai 2016 om innhenting og deling av anleggsdata ble Statnett pålagt å utvide 

ordningen med innhenting og deling av informasjon om anleggsdata i anleggsdatabasen 

Fosweb. Denne utvidelsen av Fosweb legger til rette for at opplysninger som i dag rapporteres 

til NVE gjennom kraftsystemutredningene i fremtiden kan rapporteres via Fosweb med 

hjemmel i systemansvarsforskriften §14 a. I Høringsdokument nr 1-2017 «Forslag til endringer i 

forskrift om energiutredninger», som ble sendt ut på høring i januar 2017, foreslår NVE å 

oppheve bestemmelsen om rapportering av komponentdata gjennom ordningen med 

kraftsystemutredninger.   

NVE ser behov for å endre systemansvarsforskriften §14 a som følge av at NVE har foreslått å 

fjerne eksisterende rapporteringer av anleggsdata til NVE gjennom ordningen med 

kraftsystemutredninger i forskrift om energiutredninger. NVE ser også behov for å klargjøre i 

gjeldende bestemmelse hvem som har ansvar for rapportering av anleggsdata for ulike nettnivå. 

Endringene som nå foreslås i forskriften § 14 a vil sikre at komponentdata som tidligere ble 

samlet inn med hjemmel i forskrift om energiutredninger § 13 tredje ledd, fremover vil bli 

registrert i Fosweb med hjemmel i forskriften § 14 a. 

NVE foreslår at rapporteringsplikten i § 14 a deles opp slik at det bare er konsesjonær med 

anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 tilknyttet regional- og transmisjonsnett som har plikt 

til å rapportere direkte til systemansvarlig. For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet 
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foreslår NVE at det er områdekonsesjonær som skal rapportere produksjonsanlegg tilknyttet 

eget nett videre til systemansvarlig. Forslaget innebærer altså en ny oppgave til 

områdekonsesjonærene som ikke følger av dagens bestemmelse. NVE mener at innsamling av 

anleggsdata for produksjonsanlegg i eget nett vil være nyttig informasjon også for 

områdekonsesjonærene. Videre foreslår NVE at eiere av produksjonsanlegg tilknyttet 

distribusjonsnettet har en plikt til å rapportere anleggsdata til områdekonsesjonær. NVE mener 

at det nye forslaget til §14 a viser en tydeligere ansvarsfordeling på de ulike nettnivåene enn det 

den gjeldende bestemmelse gir. 

NVE foreslår samtidig å innføre en nedre ytelsesgrense for hvilke produksjonsanlegg tilknyttet 

distribusjonsnettet det skal rapporteres om. Plikten foreslås å gjelde for produksjonsenheter i 

distribusjonsnettet med installert effekt fra og med 1 MW. Dette sammenfaller med eksisterende 

grense for produksjonsanlegg i energiutredningsforskriften § 13 tredje ledd, som nå foreslås 

opphevet. 

I tråd med punkt 2.1 «Forslag til ny § 28 a om retningslinjer», foreslås det at systemansvarlig 

skal utarbeide mer detaljerte retningslinjer for rapportering av anleggsdata. Retningslinjene vil 

blant annet inneholde frister for innrapportering og hvilke data som skal rapporteres for ulike 

typer anlegg.  

NVE foreslår også å endre overskriften til bestemmelsen slik at også denne gjenspeiler at 

rapporteringen skal skje før anlegg settes i drift. 

2.5.2 Forslag til endring 

Forslag til endret innhold: 

§ 14a Rapportering av anleggsdata før ved idriftssettelse 

Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet, samt 

konsesjonær for produksjonsenheter tilknyttet distribusjonsnett, plikter skriftlig å rapportere 

anleggsdata til systemansvarlig senest fire uker før nye anlegg, Plikten gjelder før nye anlegg 

eller endringer i eksisterende anlegg, skal settes i drift.  

 

Områdekonsesjonærer plikter å rapportere anleggsdata om produksjonsenheter tilknyttet 

eget distribusjonsnett til systemansvarlig. Plikten gjelder produksjonsenheter fra og med 1 MW. 

Rapporteringen skal skje før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift.  

 

Eiere av produksjonsanlegg med installert effekt fra og med 1 MW tilknyttet 

distribusjonsnettet plikter å rapportere anleggsdata til den aktuelle områdekonsesjonær. Plikten 

gjelder før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift. 

 

Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og frist for rapportering etter denne 

paragrafen.  skal omfatte opplysninger som angitt på den av systemansvarligs internettside. 

 

Systemansvarlig skal fortløpende skriftlig rapportere oversende til Norges vassdrags- og 

energidirektorat opplysninger innrapportert etter første og annet ledd, etter de krav Norges 

vassdrags- og energidirektorat setter. 
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2.6 § 21 Systemvern 
Bestemmelsen lyder i dag 

Systemansvarlig kan kreve installasjon og drift av utstyr for automatiske inngrep i 

kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og 

sentralnettet (systemvern). 

Hendelsesstyrt systemvern som innebærer utkobling av sluttbrukere tilknyttet 

distribusjonsnett, kan kun benyttes som midlertidig tiltak. Ved etablering av slike systemvern, 

skal systemansvarlig skriftlig rapportere dette til Norges vassdrags- og energidirektorat sammen 

med en fremdriftsplan for avvikling av systemvernet. 

Systemansvarlig skal betale for kostnadene forbundet med systemvern. Dette gjelder 

systemvern etablert som følge av vedtak etter første ledd, og øvrig systemvern i regional- og 

sentralnettet hvis systemansvarlig ikke vedtar at dette kan fjernes. Kostnadene skal dekke 

installasjon, drift og vedlikehold av vern og sambandsløsninger. Når systemvern innebærer 

utkobling av produsenter eller sluttbrukere, skal også kostnader for utkoblingsobjektene som 

følge av aktivering og utløsning av vern dekkes. Kostnader ved utkobling av sluttbrukere 

tilknyttet distribusjonsnett, dekkes gjennom KILE-ordningen, jf. kapittel 9 i forskrift 11. mars 

1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 

tariffer. Dersom frekvensstyrt systemvern løser ut sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnett uten at 

feil har inntruffet i det norske kraftsystemet, regnes systemansvarlig som ansvarlig konsesjonær 

etter § 2A-3 i forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet. 

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å aktivere og eller deaktivere systemvern i 

regional- og sentralnettet. 

Konsesjonær kan ikke installere, idriftsette, aktivere eller deaktivere systemvern i 

regional- og sentralnettet uten etter vedtak av systemansvarlig.  

 

2.6.1 Bakgrunn for endring 

Systemvern er en samlebetegnelse på utstyr som innebærer automatisk utløsning av koblinger i 

nettet som følge av utfall av spesifikke komponenter eller hvis uønsket frekvens-, spennings- 

eller strømgrenser nås, for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser. I dag er det 

installert systemvern i regional- og transmisjonsnettet.  

Formålet med bestemmelsen om systemvern er å gi systemansvarlig retter, plikter og insentiver 

til å sørge for effektiv utnyttelse og utvikling av kraftsystemet. Bestemmelsen gir 

systemansvarlig en rett til å pålegge installasjon av systemvern og til å bestemme når og på 

hvilke vilkår systemvernet skal være operativt. Samtidig gis det en plikt for systemansvarlig til å 

dekke kostnader aktørene påføres ved å ha systemvernet installert. Krav om betaling for 

kostnadene forbundet med systemvern skal gi systemansvarlig insentiver til å benytte seg av 

systemdriftsvirkemidler på en effektiv måte. 

Systemansvarlig fatter vedtak med pålegg om installasjon av systemvern, samt plassering og 

funksjonalitet for systemvernet. NVE legger til grunn at vedtaket minimum spesifiserer vernets 

tidsrespons, eventuelle krav til dublering av vernesystem og målinger og meldinger som skal 

overføres til systemansvarlig. Det er konsesjonæren som eier nettanleggene som kobles ut som 

eier systemvernet med tilhørende kommunikasjonsløsning. Denne konsesjonæren vil som 

hovedregel også være den som opplever å få forbruk eller produksjon frakoblet.  

NVE legger til grunn at retningslinjene etter ny § 28 a som et minimum inneholder en nærmere 

beskrivelse av i hvilke tilfeller systemansvarlig vil vurdere å fatte vedtak om installasjon av 

systemvern og hvilke samfunnsøkonomiske vurderinger som legges til grunn for slike vedtak. 
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Retningslinjene bør også inneholde en beskrivelse av prosess og prinsipper for vedtak om 

endringer i innstillinger, aktivering og deaktivering som vil kunne være systemkritiske. 

Andre ledd – krav til rapportering 

Eksisterende bestemmelse ble endret med virkning fra 1. januar 2013. Endringene innebar en 

nærmere presisering og utvidelse av innholdet i systemansvarliges rettigheter og plikter. Flere 

av endringene var ment å regulere forhold som gjaldt oppfølging av revisjonen med 

systemansvarlig i 2011. Dette gjelder blant annet bestemmelsens annet ledd andre punktum, 

som krever at installasjon av midlertidige systemvern som kobler ut sluttbrukere i 

distribusjonsnett skal rapporteres til NVE. NVE fatter årlig vedtak om rapportering fra 

systemansvarlig med hjemmel i kontrollforskriftens § 11-4. Bruk av systemvern er en del av 

denne rapporteringen. NVE ønsker at forskriften så langt som mulig begrenses til å regulere de 

forhold som er relevante for formålet med bestemmelsen, og har vurdert at det ikke er behov for 

at plikten til å rapportere for enkelte systemvern er nærmere spesifisert i 

systemansvarsforskriften. NVE foreslår derfor å fjerne eksisterende annet ledd andre punktum. 

Tredje ledd – betaling for systemvern 

Eksisterende tredje ledd første punktum krever at systemansvarlig skal betale for kostnadene 

forbundet med systemvern. Resten av tredje ledd utdyper hvilke kostnader dette gjelder. OEDs 

vedtak av 26. september 2016 i klage på systemansvarliges betaling for utløsning av systemvern 

presiserer nærmere hvilke kostnader som skal legges til grunn for betalingen. NVE mener det er 

behov for en gjennomgang og presisering av hvilke kostnader dette gjelder. NVE foreslår også å 

dele eksisterende tredje ledd i to. Ett ledd som omhandler kostnader ved installasjon, drift og 

vedlikehold av systemvern med tilhørende sambandsløsninger, og ett ledd som omhandler 

kostnader ved utløsning av systemvern. 

Pålegg om systemvern er et alternativ i systemdriften til for eksempel fastsettelse av 

kapasitetsgrenser, spesialregulering, produksjonstilpasning eller fastsettelse av koblingsbilde. 

Kostnadene ved bruk av systemtjenester, herunder systemvern, bør derfor så langt som mulig 

synliggjøres overfor systemansvarlig. Systemansvarlig vil dermed kunne gjøre en mer riktig 

avveining mellom ulike systemvirkemidler. NVE viderefører derfor ordlyden fra eksisterende 

tredje ledd første punktum, som krever at aktører som blir pålagt systemvern skal få dekket 

kostnadene forbundet med dette. Betalingen skal dekke kostnader ved installasjon, drift og 

vedlikehold av vernet, samt kostnader til nødvendig kommunikasjonsløsninger.  

Revisjonen med systemansvarlig i 2011 avdekket at det ikke hadde blitt fattet vedtak om 

betaling for flere systemvern installert før 2010, og ordlyden i eksisterende tredje ledd andre 

punktum reflekterer dette. Ordlyden innebærer at systemansvarlig skal betale for alle vern som 

er installert i regional- og transmisjonsnettnett, uavhengig av om disse er pålagt av 

systemansvarlig etter første ledd. Etter revisjonen ble systemansvarlig pålagt å fatte vedtak 

overfor alle aktører tilkoblet systemvern, alternativt fatte vedtak om at systemvernet skulle 

fjernes.  

NVE har for tiden til vurdering muligheten for å kunne benytte systemvern som et permanent 

eller midlertidig alternativ til nettinvestering for å oppfylle tilknytningsplikten. NVE vil 

eventuelt komme tilbake med en mer detaljert beskrivelse av i hvilke tilfeller dette kan være 

aktuelt, hvem som skal beslutte etablering av systemvernet og fordeling av kostnader. 

Systemvernet vil i slike tilfeller ikke være pålagt av systemansvarlig etter § 21 første ledd. For å 

åpne for en slik bruk av systemvern, uten at kostnaden automatisk belastes systemansvarlig 

foreslår NVE å fjerne plikten for systemansvarlig til å betale for alle systemvern i regional- og 

transmisjonsnettet. NVE legger til grunn at systemansvarlig kun skal betale for systemvern 
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installert etter vedtak fra systemansvarlig i henhold til systemansvarsforskriften § 21 første ledd, 

og som utgjør et virkemiddel for systemansvarlig i driften av kraftsystemet.  

Nytt fjerde ledd - kostnadsgrunnlag 

Nytt fjerde ledd omhandler hvilke kostnader som skal inngå i systemansvarliges betaling ved 

aktivering og utløsning av systemvern. NVE legger til grunn at det ved utløsning kun er berørte 

sluttkunders avbruddskostnad i den perioden systemvernet er årsak til utkoblingen som 

systemansvarlig skal betale for. 

Kravet om betaling for kostnader som oppstår ved aktivering og utkobling av sluttbrukere 

videreføres, men NVE ser behov for å presisere hvilke kostnader som skal legges til grunn ved 

betaling for utløsning. Ved avbrudd til forbruk vil nettkonsesjonær som har feil i eget nett 

påføres KILE frem til forsyningen er gjenopprettet. KILE representerer sluttbrukernes 

avsavnsverdi ved ikke levert energi, og ordningen har som formål å synliggjøre kundenes 

kostnader ved avbrudd overfor nettkonsesjonæren. NVE legger til grunn at avbruddskostnadene 

for sluttbrukere er lik uavhengig av årsak til avbruddet. Vi vurderer derfor at det skal tas 

utgangspunkt i berørte sluttbrukeres avbruddskostnader når betaling for utløsning av systemvern 

skal fastsettes.  

I gjeldende tredje ledd femte punktum heter det at kostnader ved utkobling av sluttbrukere 

tilknyttet distribusjonsnett, dekkes gjennom KILE-ordningen. Det gjør at systemansvarlig i dag 

ikke bærer kostnadene ved utløsning av disse systemvernene. Dagens ordlyd innebærer at det er 

nettkonsesjonæren som har de tilknyttede sluttbrukerne som får en kostnad ved utløsning av 

systemvernet ettersom avbruddet til sluttbrukerne inngår i KILE-ordningen. NVEs vurdering er 

at også i disse tilfellene bør systemansvarlig se kostnaden ved systemvernet. For tilknyttede 

sluttbrukere bør det ikke være av betydning om det er systemansvarlig eller nettkonsesjonæren 

som får en kostnad i forbindelse med utløsning av systemvernet. Ved utløsning av systemvern 

som fører til avbrudd hos sluttbrukere i distribusjonsnett legger NVE til grunn at det er 

systemansvarlig som skal se kostnaden forbundet med sluttbrukernes avbruddskostnad. Dette vil 

i praksis være å anse som at i disse tilfellene er systemansvarlig ansvarlig konsesjonær.   

Videre foreslår NVE å legge til en setning som presiserer hvilket tidsrom som ligger til grunn 

for systemansvarliges betaling for utløsning av systemvern. Denne setningen fremkommer av 

nytt fjerde ledd fjerde punktum. NVE legger til grunn at systemansvarlig kun har ansvaret for 

perioden fra korrekt utløsning av systemvern og frem til systemansvarlig gir tillatelse til 

gjeninnkobling av systemvernet. Presiseringen om at ansvaret kun gjelder ved korrekt utløsning 

betyr at systemansvarlig ikke skal betale for utløsning som følge av feil i systemvernet.  

Dersom forbruk, etter en systemvernutløsning forblir uten forsyning som følge av andre 

eventuelle feil i nettet, skyldes avbruddet ikke lenger selve systemvernet. Ved fortsatt avbrudd 

for sluttbrukere vil ansvarlig konsesjonær påføres KILE på vanlig måte. Ved en slik fordeling 

mellom hva som er systemansvarliges ansvar og hva som er nettkonsesjonærens ansvar, vil 

systemansvarlig ha insentiv til å avklare situasjonen for systemvernet for å begrense betalingen, 

mens nettkonsesjonæren vil ha insentiv til å begrense KILE-beløpet. 

Gjeldende fjerde ledd blir nytt femte ledd – vilkår for systemvern installert etter første ledd 

Systemansvarlig har i noen tilfeller behov for å kunne endre innstillinger på eksisterende 

systemvern. Dette for å kunne tilpasse eksisterende systemvern til midlertidige og langvarige 

endringer som påvirker systemdriften. Eksempler på dette er tilpasning til sesongvariasjoner i 

temperatur, til feil på komponenter, til driftsforstyrrelser eller til planlagte driftsstanser. I 

eksisterende fjerde ledd legger vi derfor til at systemansvarlig også kan endre innstillinger på 
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systemvern etablert som følge av vedtak etter første ledd. Bestemmelsen må sees i sammenheng 

med foreslåtte endringer om systemkritiske vedtak, jf. punkt 2.8. Endringer i innstillinger som 

er kjent tidligere enn 3 måneder før tidspunkt for endringen, vil ikke være systemkritisk. Dette 

vil f.eks. kunne gjelde ved behov for endringer i innstillinger som følge av planlagte 

driftsstanser. Bestemmelsen blir nytt femte ledd 

Dagens femte ledd videreføres i sin helhet, men blir nytt sjette ledd. 

 

2.6.2 Forslag til endring 

Forslag til endret innhold: 

Systemansvarlig kan kreve installasjon og drift av utstyr for automatiske inngrep i 

kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og 

sentralnettet (systemvern). 

Hendelsesstyrt systemvern som innebærer utkobling av sluttbrukere tilknyttet 

distribusjonsnett, kan kun benyttes som midlertidig tiltak. Ved etablering av slike systemvern, 

skal systemansvarlig skriftlig rapportere dette til Norges vassdrags- og energidirektorat sammen 

med en fremdriftsplan for avvikling av systemvernet. 

Systemansvarlig skal betale for kostnadene forbundet med systemvern etablert . Dette 

gjelder systemvern etablert som følge av vedtak etter første ledd, og øvrig systemvern i 

regional- og sentralnettet hvis systemansvarlig ikke vedtar at dette kan fjernes. Kostnader 

Betalingen skal dekke kostnader ved installasjon, drift og vedlikehold av vern og 

sambandsløsninger.  

Når systemvern innebærer utkobling av produsenter eller sluttbrukere, skal også 

kostnader for utkoblingsobjektene som følge av aktivering og utløsning av vern dekkes. Ved 

utkobling av sluttbrukere skal systemansvarlig betale sluttbrukere i regional- og 

transmisjonsnett og berørt nettkonsesjonær ved utkobling av sluttbrukere i distribusjonsnett. 

Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i berørte sluttbrukeres avbruddskostnader 

Kostnader ved utkobling av sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnett, dekkes gjennom KILE-

ordningen, jf. kapittel 9 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, 

inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Systemansvarlig skal kun betale for utkobling i 

tidsrommet systemvernet var korrekt utløst.  Dersom frekvensstyrt systemvern løser ut 

sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnett uten at feil har inntruffet i det norske kraftsystemet, 

regnes systemansvarlig som ansvarlig konsesjonær etter § 2A-3 i forskrift 30. november 2004 

nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet. 

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å aktivere, og eller deaktivere eller endre 

innstillinger på systemvern etablert etter første ledd.  

Konsesjonær kan ikke installere, idriftsette, aktivere eller deaktivere systemvern i 

regional- og sentralnettet uten etter vedtak av systemansvarlig 
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2.7 § 22 Feilanalyse og statistikk 
Bestemmelsen lyder i dag 

Konsesjonær skal analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i 

eget regional- og sentralnett, og i tilknyttede produksjonsenheter. Analysen skal omfatte 

nødvendige undersøkelser for å avklare hendelsesforløp, årsaker og konsekvenser, og om 

aktuelle vern og kontrollfunksjoner har fungert tilfredsstillende. 

Systemansvarlig skal koordinere analysen der hvor flere konsesjonærer er involvert. 

Systemansvarlig skal etteranalysere og kontrollere alle hendelser rapportert etter første 

ledd. 

Konsesjonær skal analysere og årlig rapportere til systemansvarlig alle 

driftsforstyrrelser i eget høyspenningsdistribusjonsnett. 

Systemansvarlig skal påse at driftsforstyrrelser som skal rapporteres blir enhetlig 

registrert. 

Konsesjonærenes format for rapportering skal godkjennes av systemansvarlig. 

Systemansvarlig skal distribuere analyseresultater, samt utarbeide og distribuere 

statistikk over rapporterte driftsforstyrrelser. 

Resultatet av feilanalysene skal registreres i registreringssystem som følger gjeldende 

kravspesifikasjon for FASIT. Registreringene og underlaget for feilanalysen skal lagres i 10 år. 

 

2.7.1 Bakgrunn for endring 

Første – tredje ledd (bortsett fra tidsfrist) 

FASIT (Feil og avbruddsstatistikk i totalnettet) er et standardisert og innarbeidet registrerings- 

og rapporteringssystem for feil og avbrudd i kraftsystemet. Systemet omfatter felles 

terminologi, strukturering og klassifisering av data og felles opptellingsregler. FoU-prosjektet 

Neste Generasjon FASIT (NGF) har utviklet en mer effektiv og moderne måte å registrere feil 

og avbrudd, og ny FASIT-programvare skal tas i bruk 1.1.2019. Den nye FASIT-programvaren 

inkluderer automatisk innsending av FASIT-data til systemansvarlig. Systemansvarlig skal 

opprette en FASIT hub som skal omfatte kontakt mellom ansvarlig og berørt konsesjonær etter 

en hendelse og mottak av rapportering iht. foreslåtte § 22 første – tredje ledd. NVE foreslår 

endringer i § 22 for å tilrettelegge for en effektiv rapportering av hendelser til systemansvarlig.  

I tråd med forslag til første ledd skal alle driftsforstyrrelser som oppstår i nettanlegg 

(transformatorer, linjer, brytere, vern, osv) i transmisjons- og regionalnettet analyseres og 

rapporteres til systemansvarlig. Det er konsesjonær for anlegget der feilen oppstår som er 

rapporteringspliktig. I tillegg skal driftsforstyrrelser som oppstår i produksjonsenheter tilknyttet 

regional- eller transmisjonsnett analyseres og rapporteres. Det er konsesjonæren for anlegget der 

driftsforstyrrelsen oppstår som skal rapportere til systemansvarlig. Mange produsenter 

rapporterer driftsforstyrrelser i dag, og med den nye ordlyden blir det tydeligere at de er 

rapporteringspliktig for driftsforstyrrelser som oppstår i eget anlegg.  

Sluttbrukere rapporterer ikke driftsforstyrrelser i dag, men NVE foreslår å innføre registrering 

og rapportering av driftsforstyrrelser som oppstår hos sluttbrukere. Noen sluttbrukere har 

nettanlegg på de høyeste spenningsnivåene og systemansvarlig ønsker at feil på disse anleggene 

skal inngå i den nasjonale feilstatistikken. Dette er også feil som kan påvirke kraftsystemet. 

Systemansvarlig har også fått spørsmål fra andre konsesjonærer om informasjon i forbindelse 

med driftsforstyrrelser som har oppstått i eller påvirket tilknyttede industribedrifter.  



 

 28 

NVE foreslår at systemansvarlig skal utarbeide retningslinjer for hvilke type sluttbrukere som 

skal bli registrerings- og rapporteringspliktige. Retningslinjene skal utarbeides i henhold til ny § 

28 a og godkjennes av NVE. I retningslinjene bør type sluttbrukergrupper (som brukes i 

FASIT), tilknyttet nettnivå, og/eller en grense på antall MW uttak begrense hvem som skal 

rapportere. I tillegg bør det være tydelig hvilke driftsforstyrrelser som skal være 

rapporteringspliktige.  

I dag er konsesjonær ansvarlig for å analysere og rapportere driftsforstyrrelser som oppstår i 

eget høyspenningsdistribusjonsnett. NVE foreslår å beholde dette kravet, men det flyttes fra 

fjerde til annet ledd.  

I dag er det ikke krav om feilanalyse av driftsforstyrrelser i lavspenningsdistribusjonsnett. NVE 

innfører ikke krav om feilanalyse på dette nettnivået, men foreslår å innføre krav i annet ledd 

om å rapportere driftsforstyrrelsene til systemansvarlig. Se merknader til foreslåtte fjerde ledd 

for mer informasjon om hvilke opplysninger som skal rapporteres for driftsforstyrrelser i 

lavspenningsnettet.  

NVE foreslår å endre tredje ledd til å omhandle rapportering til systemansvarlig av alle 

planlagte utkoblinger som har medført avbrudd hos sluttbrukere, altså planlagte utkoblinger som 

skal registreres iht. leveringskvalitetsforskriften § 2A-1. Det er ansvarlig konsesjonær i henhold 

til leveringskvalitetsforskriften § 2A-3 som skal rapportere den planlagte utkoblingen til 

systemansvarlig. Om- og utkoblinger i nettet som ikke medfører avbrudd hos sluttbrukere er 

ikke rapporteringspliktig. Ny FASIT-programvare skal inkludere automatisk innsending av 

FASIT-data til systemansvarlig, slik at innsending av data om planlagte avbrudd ikke vil kreve 

merarbeid av konsesjonærene.  

Rapporteringen av driftsforstyrrelser, uavhengig av om de har medført avbrudd hos sluttbrukere 

eller ikke, og planlagte utkoblinger som har medført avbrudd hos sluttbrukere er foreslått å 

erstatte hendelseslisten som er inkludert i gjeldende versjon av avbruddsrapportering til NVE7. 

Med de foreslåtte endringene i § 22 vil systemansvarlig samle inn komplett oversikt over alle 

driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger som har medført avbrudd hos sluttbrukere i Norge.  

Innføring av tidsfrist i første – tredje ledd 

NVE foreslår å innføre løpende rapportering innen fire uker etter at driftsforstyrrelsen (1. og 2. 

ledd), eller den planlagte utkoblingen som medførte avbrudd hos sluttbrukere (3. ledd), har 

oppstått.  

For driftsforstyrrelser i regional- og transmisjonsnettet er innføring av tidsfrist en 

forskriftsfesting av dagens praksis. For driftsforstyrrelser i høyspenningsdistribusjonsnett betyr 

innføring av tidsfrist en endring fra årlig til fortløpende rapportering. NVE foreslår derfor å 

fjerne kravet om den årlige rapporteringen i dagens fjerde ledd. Forslagene om innføring av 

rapportering av driftsforstyrrelser i lavspenningsdistribusjonsnett og av planlagte utkoblinger 

som har medført avbrudd hos sluttbrukere er nye og har dermed ikke hatt en tidsfrist tidligere. 

Med ny FASIT kravspesifikasjon og FASIT hub skal alle driftsforstyrrelser, uavhengig av om 

de har medført avbrudd eller ikke, og planlagte utkoblinger som har medført avbrudd hos 

sluttbrukere automatisk rapporteres til systemansvarlig. Den løpende rapporteringen gjelder 

hendelser på alle spenningsnivå. Fristen for rapportering innen fire uker henger sammen med 

foreslått frist for kommunikasjon mellom ansvarlig og berørt konsesjonær i forslag til endring 

av leveringskvalitetsforskriften § 2A-4. 

                                                      
7 Se forslag til endring av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-6 og § 2A-7. 
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NVE mener at kvaliteten på FASIT-arbeidet blir bedre jo nærmere hendelsen FASIT-rapporten 

føres, altså mens hendelsen fortsatt er friskt i minne og sammensetting av sluttbrukere ofte ikke 

er vesentlig endret. Tidsfristen vil dessuten gi mulighet til å hente ut statistikk over 

driftsforstyrrelser og avbrudd fortløpende gjennom året, istedenfor å vente til den årlige 

rapporteringen 1. mars. Rapportering av avbruddsdata til NVE, jf. leveringskvalitetsforskriften § 

2A-1, vil bestå, men innholdet vil endres noe8.  

Fjerde ledd  

NVE foreslår i endret fjerde ledd at systemansvarlig fastsetter format for og innhold i analysen 

og rapporteringen etter første – tredje ledd. Retningslinjene skal følge krav i foreslått ny § 28a 

og skal sikre enhetlig registrering og rapportering. Det bør stilles differensierte krav til innhold i 

analysen og hvilke data som skal rapporteres, avhengig av spenningsnivå og type anlegg hvor 

driftsforstyrrelsen oppsto. Det kan også stilles ulike krav til rapportering av driftsforstyrrelser og 

planlagte utkoblinger som har medført avbrudd hos sluttbrukere. Det stilles ikke krav til 

feilanalyse i lavspenningsnettet, men informasjonen som registreres i forbindelse med 

avbruddsregistrering i henhold til leveringskvalitetsforskriften bør rapporteres til 

systemansvarlig for å sikre en komplett oversikt over alle hendelser i nettet i Norge.   

I dag er det to måter å rapportere til systemansvarlig. Alle nettselskap har FASIT-program som 

oppfyller FASIT kravspesifikasjon og kan generere en .xml-fil som leveres til systemansvarlig 

via Fosweb. FASIT kravspesifikasjon definerer format for rapporteringsfilen og hvilke 

opplysninger som skal inngå. Selskap uten FASIT-program, typisk produsenter og sluttbrukere 

(f. eks. industribedrifter) uten andre tilknyttede sluttbrukere, har mulighet til å registrere 

driftsforstyrrelsen og resultatet fra feilanalysen direkte i Fosweb. NVE ønsker at 

systemansvarlig opprettholder en mulighet for de som ikke har bruk for hele FASIT 

programvare, til å rapportere uten å benytte denne programvaren.  

Foreslått fjerde ledd erstatter gjeldende femte og sjette ledd og åttende ledd første punktum. 

Femte ledd  

Gjeldende annet ledd foreslås flyttet til endret femte ledd.  

Sjette og syvende ledd – kontroll og rapportering til NVE  

I foreslått første, andre og tredje ledd stilles det krav til konsesjonærer om analysering og 

rapportering av driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger som har medført avbrudd hos 

sluttbrukere. Frist for rapportering er gitt i bestemmelsene. Systemansvarlig fastsetter krav til 

format for og innhold i analysen i retningslinjer (fjerde ledd). 

Det er driftsforstyrrelser i anlegg i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnettet som kan 

medføre størst konsekvens for kraftsystemet. I endret sjette ledd foreslår NVE at 

systemansvarlig skal kontrollere at konsesjonærene gjennomfører en analyse av 

driftsforstyrrelser i regional- og transmisjonsnettet. Det vil si at i tillegg til en generell kontroll 

med at relevante felt er fylt ut i rapporten, må systemansvarlig vurdere innholdet. Foreslått 

endret sjette ledd erstatter gjeldende tredje ledd, der det er krav om at systemansvarlig skal 

etteranalysere og kontrollere alle hendelser rapportert etter første ledd. 

NVE har hjemmel til å føre tilsyn med konsesjonærenes overholdelse av pliktene i 

bestemmelsen, men NVE er avhengig av å få informasjon fra systemansvarlig. I endret syvende 

                                                      
8 Se forslag til endring av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-6 og § 2A-7.  
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ledd foreslår derfor NVE at systemansvarlig skal rapportere til NVE dersom konsesjonærer ikke 

overholder pliktene gitt i § 22.  

Åttende ledd 

Endret åttende ledd erstatter gjeldende krav i tredje ledd om å etteranalysere alle hendelser 

rapportert etter første ledd. Det er ikke hensiktsmessig at systemansvarlig skal etteranalysere 

alle hendelser i regional- og transmisjonsnettet, men NVE ser behov for å kunne pålegge 

systemansvarlig å etteranalysere enkelthendelser. Det nye kravet er ikke til hinder for at 

systemansvarlig kan etteranalysere hendelser der de mener det er nødvendig.  

Der flere konsesjonærer er involvert i en hendelse skal systemansvarlig koordinere analysen, jf. 

foreslått femte ledd. Arbeidet med å koordinere analysen kan ikke avsluttes før tilstrekkelig 

informasjon til å etterleve kravene i de øvrige leddene er fremskaffet.  

Niende ledd 

Forslag til nytt niende ledd omhandler krav til lagring av resultatet av feilanalyser som er utført i 

henhold til første og annet ledd. Kravet om å lagre underlaget for feilanalysen er ikke nytt, men 

NVE ønsker innspill på hva som bør inngå i underlagsmaterialet. Underlaget bør dekke behov 

for å avgjøre eventuelle uenigheter om hendelsesforløp i etterkant av hendelsen. NVE foreslår at 

underlaget for feilanalysen inkluderer FASIT-rapporten for hendelsen, hendelses- og 

tidfølgemelderlister, feilskriverdiagram der det er tilgjengelig og verninformasjon.  

Tiende ledd 

Gjeldende syvende ledd foreslås flyttet til nytt tiende ledd.  

 

2.7.2 Forslag til endring 

Forslag til endret innhold: 

Konsesjonær skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle 

driftsforstyrrelser i eget transmisjons- og regionalnett regional- og sentralnett, og i tilknyttede 

produksjonsenheter. Analysen skal omfatte nødvendige undersøkelser for å avklare 

hendelsesforløp, årsaker og konsekvenser, og om aktuelle vern og kontrollfunksjoner har 

fungert tilfredsstillende. Konsesjonær skal innen fire uker analysere og rapportere til 

systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i egne produksjonsanlegg og tilhørende nettanlegg 

tilknyttet transmisjons- eller regionalnett. Sluttbrukere skal innen fire uker analysere og 

rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i egne nettanlegg i eller tilknyttet 

transmisjons- eller regionalnett.  

Konsesjonær skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle 

driftsforstyrrelser i eget høyspenningsdistribusjonsnett. Konsesjonær skal innen fire uker 

rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget lavspenningsdistribusjonsnett. 

Ansvarlig konsesjonær i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om 

leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-3 skal innen fire uker rapportere til systemansvarlig alle 

planlagte utkoblinger som har medført avbrudd hos sluttbrukere. 

Systemansvarlig skal fastsette format for og innhold i analyse og rapportering etter 

første til tredje ledd. Systemansvarlig skal fastsette hvilke sluttbrukere som er 

rapporteringspliktig etter første ledd.  
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Systemansvarlig skal koordinere analysen der hvor flere konsesjonærer er involvert. 

Systemansvarlig skal etteranalysere og kontrollere alle hendelser rapportert etter første 

ledd. 

Konsesjonær skal analysere og årlig rapportere til systemansvarlig alle 

driftsforstyrrelser i eget høyspenningsdistribusjonsnett. 

Systemansvarlig skal påse at driftsforstyrrelser som skal rapporteres blir enhetlig 

registrert. 

Konsesjonærenes format for rapportering skal godkjennes av systemansvarlig. 

Systemansvarlig skal kontrollere innholdet i analysen av driftsforstyrrelser rapportert 

etter første ledd.  

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat, 

dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til denne paragrafen.  

NVE kan pålegge systemansvarlig å etteranalysere hendelser rapportert etter første 

eller annet ledd. 

Resultatet av feilanalyser etter første og annet ledd, samt underlaget for feilanalysen, 

skal lagres av den rapporteringspliktige konsesjonæren i 10 år.  

Systemansvarlig skal distribuere analyseresultater, samt utarbeide og distribuere 

statistikk over rapporterte driftsforstyrrelser. 

Resultatet av feilanalysene skal registreres i registreringssystem som følger gjeldende 

kravspesifikasjon for FASIT. Registreringene og underlaget for feilanalysen skal lagres i 10 år. 
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2.8 § 28 Forholdet til forvaltningsloven og offentleglova 
Bestemmelsen lyder i dag 

Forvaltningsloven og offentleglova gjelder i saker hvor systemansvarlig treffer enkeltvedtak. 

Systemansvarliges vedtak etter denne forskriften kan påklages til Norges vassdrags- og 

energidirektorat. Vedtak i klagesak kan ikke påklages. 

Avgjørelser fattet i medhold av § 5, § 6, § 7 annet ledd, § 8, § 9 første ledd første punktum, § 

11, § 12 annet til femte ledd, § 13 annet og tredje ledd, § 15, § 16, § 17 tredje ledd og § 21 

fjerde ledd er systemkritiske vedtak. 

Avgjørelser fattet i medhold av § 17 fjerde ledd defineres som systemkritisk dersom søknad om 

omprioritering sendes systemansvarlig når det er mindre enn tre måneder igjen til tidspunkt for 

opprinnelig vedtatt driftsstans. 

Systemkritiske vedtak skal av systemansvarlig betegnes som systemkritiske vedtak overfor de 

berørte parter. Dersom systemkritiske vedtak hvor systemansvarlig pålegger andre 

konsesjonærer en aktiv handling, fattes muntlig, og hvor konsesjonær ikke etterlever det 

systemkritiske vedtaket, skal systemansvarlig så snart som mulig oversende konsesjonær 

skriftlig bekreftelse på tidspunktet for når det er truffet et systemkritisk vedtak samt innholdet i 

vedtaket. 

Systemkritiske vedtak er unntatt forvaltningsloven kapittel IV–VI og VIII. 

Systemansvarlig skal etablere et system for arkivering og loggføring av systemkritiske vedtak. 

Systemet skal vise antall vedtak per bestemmelse i denne forskriften. 

Systemansvarlig skal gjennomføre taleregistrering av alle telefonsamtaler mellom 

systemansvarlig og andre konsesjonærer når det fattes systemkritiske vedtak. Systemansvarlig 

skal lagre taleregistreringen i 6 måneder. Norges vassdrags- og energidirektorat skal på 

forespørsel ha tilgang til registreringene. 

2.8.1 Bakgrunn for endring 

I første ledd slås det fast at forvaltningsloven og offentleglova gjelder for systemansvarlig når 

det treffes enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven innebærer dette at en part må varsles og 

gis anledning til å uttale seg før vedtak treffes. Videre skal vedtaket være skriftlig, det skal 

inneholde en begrunnelse for beslutningen og opplysninger om klageretten. I annet ledd er det 

bestemt hvem som er klageorgan og hvor langt klageretten strekker seg.  

I fremtidig klagebehandlingen vil det bli et sentral tema hvorvidt vedtaket er i tråd med 

retningslinjene, jf. forslag til ny § 28a. 

Noen av vedtakene som systemansvarlig treffer er såkalt systemkritiske vedtak, jf. § 28 tredje til 

åttende ledd. Disse vedtakene er unntatt forvaltningslovens regler for enkeltvedtak, og kan 

således iverksettes uten opphold. NVE legger til grunn at hensikten med reglene er å legge til 

rette for at systemansvarlig effektivt kan ta tidskritiske beslutninger som er nødvendige for at 

kraftsystemet skal fungere. Etter NVEs vurdering er det behov for en ytterligere presisering av 

hva som vil være å anse som systemkritiske vedtak. 

I § 28 tredje og fjerde ledd er det spesifisert nærmere hvilke vedtak som er å anse som 

systemkritiske. Noen avgjørelser er alltid systemkritiske, mens avgjørelser etter § 17 fjerde ledd 

bare er systemkritiske dersom det er mindre enn tre måneder til tidspunktet vedtaket skal gjelde 

fra.  
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Flere aktører har nevnt behovet for å avgrense definisjonen av systemkritiske vedtak til de som 

er tidskritiske, altså for de tilfellene der det ikke er tid til å følge de alminnelige reglene om 

enkeltvedtak. NVE er enig i dette og foreslår derfor å innføre en begrensning på tre måneder for 

alle systemkritiske vedtak, tilsvarende som for § 17 fjerde ledd. Det foreslås derfor å endre 

ordlyden i dagens tredje ledd. NVEs vurdering er at et vedtak må anses som tidskritisk dersom 

det ikke kan fattes tidligere enn 3 måneder før vedtaket må iverksettes. Grensen på 3 måneder er 

satt ut fra hva som anses som hensiktsmessig for å kunne sikre forsvarlig saksbehandling og 

samtidig ivareta hensynet til driften av kraftsystemet.  

Som nevnt under punkt 2.3 vil fastsettelse av handelskapasitet etter § 6 ikke være å anse som 

vedtak. Det er derfor ikke grunn til å anse slike beslutninger som systemkritiske vedtak, siden 

forvaltningslovens regler om enkeltvedtak uansett ikke kommer til anvendelse. Henvisningen til 

§ 6 i § 28 tredje ledd foreslås derfor fjernet.  

Det understrekes at det ulovfestede prinsippet om forsvarlig saksbehandling gjelder all utøvelse 

av forvaltningsmyndighet, også systemkritiske vedtak. Retningslinjer som godkjennes av NVE 

vil bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling. 

I tillegg nevnes det for ordens skyld at de vedtakene som ikke lengre anses som systemkritiske 

som hovedregel må følges selv om de skulle bli påklaget. For alle vedtak som fattes av 

systemansvarlig gjelder det at aktørene plikter å følge vedtaket med mindre annet er bestemt. 

Det betyr at forskjellen mellom systemkritiske vedtak og øvrige vedtak er hvilke krav til 

saksbehandling og klageadgang som gjelder. En part kan altså ikke påregne utsatt iverksettelse 

ved klage dersom dette får negative konsekvenser for kraftsystemet, jf. forvaltningsloven § 42. 

Ved behandling av klager vil NVE legge vekt på at systemansvarlig har fulgt de godkjente 

retningslinjene på området. 

2.8.2 Forslag til endring 

Forslag til endret innhold: 

Forvaltningsloven og offentleglova gjelder i saker hvor systemansvarlig treffer enkeltvedtak. 

Systemansvarliges vedtak etter denne forskriften kan påklages til Norges vassdrags- og 

energidirektorat. Vedtak i klagesak kan ikke påklages. 

Avgjørelser fattet i medhold av § 5, § 6, § 7 annet ledd, § 8, § 8a, § 8b, § 9 første ledd første 

punktum, § 11, § 12 annet til femte ledd, § 13 annet og tredje ledd, § 15, § 16, § 17 tredje og 

fjerde ledd og § 21 fjerde ledd er systemkritiske vedtak dersom det ikke er mulig å fatte vedtak 

tidligere enn tre måneder før tidspunkt for når vedtaket må iverksettes.  

Avgjørelser fattet i medhold av § 17 fjerde ledd defineres som systemkritisk dersom søknad om 

omprioritering sendes systemansvarlig når det er mindre enn tre måneder igjen til tidspunkt for 

opprinnelig vedtatt driftsstans. 

Systemkritiske vedtak skal av systemansvarlig betegnes som systemkritiske vedtak overfor de 

berørte parter. Dersom systemkritiske vedtak hvor systemansvarlig pålegger andre 

konsesjonærer en aktiv handling, fattes muntlig, og hvor konsesjonær ikke etterlever det 

systemkritiske vedtaket, skal systemansvarlig så snart som mulig oversende konsesjonær 

skriftlig bekreftelse på tidspunktet for når det er truffet et systemkritisk vedtak samt innholdet i 

vedtaket. 

Systemkritiske vedtak er unntatt forvaltningsloven kapittel IV–VI og VIII. 
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Systemansvarlig skal etablere et system for arkivering og loggføring av systemkritiske vedtak. 

Systemet skal vise antall vedtak per bestemmelse i denne forskriften. 

Systemansvarlig skal gjennomføre taleregistrering av alle telefonsamtaler mellom 

systemansvarlig og andre konsesjonærer når det fattes systemkritiske vedtak. Systemansvarlig 

skal lagre taleregistreringen i 6 måneder. Norges vassdrags- og energidirektorat skal på 

forespørsel ha tilgang til registreringene. 
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2.9 Øvrige forskriftsendringer 

2.9.1 Endringer i betegnelsen på høyeste nettnivå 

Frem til nå har vi hatt en inndeling av nettet i de tre nivåene, sentralnett, regionalnett og 

distribusjonsnett. Sentralnett er anlegg i overføringsnettet på spenningsnivå 132 kV eller høyere 

og som er definert som sentralnettet. Distribusjonsnettet er overføringsnett med nominell 

spenning opp til og med 22 kV, med mindre annet er bestemt. Regionalnett er overføringsnettet 

mellom sentralnettet og distribusjonsnettet.  

I europeisk regelverk deles overføringsnettet inn i to nivåer, transmisjonsnett, som omfatter det 

høyeste spenningsnivået, og distribusjonsnett, som omfatter lavere spenningsnivåer. Som en del 

av forberedelsene til gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke, med tredje 

elmarkedsdirektiv (2009/72/EF), har begrepet transmisjonsnett blitt tatt inn og definert i 

energiloven § 1-5, jf. Prop. 35 L. (2015-2016). Begrepet transmisjonsnett erstatter dermed 

dagens betegnelse av høyeste nettnivå, sentralnett, i energiloven med tilhørende forskrifter. 

Denne endringen medfører behov for endringer i begrepsbruken i forskrift om systemansvar i 

kraftsystemet, ettersom forskriften i dag gjennomgående bruker begrepet sentralnett om høyeste 

nettnivå. NVE foreslår på denne bakgrunn at betegnelsen sentralnett erstattes med betegnelsen 

transmisjonsnett i følgende av bestemmelsene forskriften: 

§ 5 første, andre og fjerde ledd 

§ 7 første og annet ledd 

§ 12 første ledd 

§ 14 første og annet ledd 

§ 14a første ledd 

§ 15 første, andre og tredje ledd 

§16 første og annet ledd 

§ 16a første ledd 

§ 17 første, andre og tredje ledd 

§ 19 

§ 20 første ledd 

§ 21 første, tredje, fjerde og femte ledd 

§ 22 første ledd 

Ved gjennomføringen av andre elmarkedsdirektiv (2003/54/EF) ble det norske regional- og 

distribusjonsnettet ansett å være omfattet av det som i direktivet betegnes som distribusjonsnett, 

jf. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006). Denne forståelsen er videreført i forbindelse med at energiloven 

har fått en egen bestemmelse om transmisjonsnett, jf. Prop. 35 L. (2015-2016). Her uttaler 

departementet at de ikke kan se at tredje elmarkedsdirektiv er til hinder for at det er flere nivåer 

for distribusjonsnett i direktivets forstand, og at det norske nivået regionalnett i all hovedsak er å 

anse som distribusjonsnett etter direktivet. NVE velger å beholde begrepene regionalnett og 

distribusjonsnett slik de er definert i kontrollforskriften § 1-3. Dette er en innarbeidet 

begrepsbruk i Norge, og det gir muligheter for å stille differensierte krav i forskrift om 

systemansvaret i kraftsystemet til henholdsvis regionalnett og distribusjonsnett.  
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2.9.2  Endringer i § 3 Definisjoner 

2.9.2.1 Elspotmarked og elspotområder  

NVE foreslår å endre begrepene «Elspotområde» og «Elspotmarkedet». I § 3 b) foreslår NVE å 

endre begrepet fra «Elspotmarkedet» til «Døgnmarkedet». Elspot er et begrep som har vært 

benyttet i Norden ettersom dette har vært Nord Pools navn på døgnmarkedet. I europeiske 

reguleringer omtales dette som «Day-Ahead-market» og i fremtiden vil det også være mulig 

med flere børser i Norden. «Døgnmarkedet» er et nøytralt begrep som allerede benyttes mye i 

bransjen, og foreslås derfor. Videre foreslår NVE å henvise til «per tidsenhet» istedenfor «på 

timebasis» i definisjonen. Dette foreslås ettersom finere tidsoppløsning kan være mulig i 

fremtiden. I § 3 c) foreslår NVE å endre begrepet fra «Elspotområde» til «Budområde», samt 

klargjøre eksisterende definisjon. Definisjonen som foreslås i denne høringen legger seg tettere 

opp til europeiske reguleringer hvor dette omtales som «Bidding Zone» og hvordan budområder 

er definert i de europeiske reguleringene. NVE presiserer at dette er en modernisering og 

klargjøring av nevnte definisjoner, og ikke en endring som er ment å påvirke døgnmarkedet 

eller budområdeinndelingen utover dette. 

Forslag til endret definisjon: 

b) ElspotDøgnmarkedet: marked hvor kontrakter for kjøp og salg av elektrisk energi handles, 

per tidsenhet, på timebasis for fysisk levering neste døgn. 

c) ElspotBudområde: Et geografisk avgrenset område hvor markedsaktører kan handle energi 

uten allokering av handelskapasitet geografisk avgrenset område for allokering av anmelding i 

elspotmarkedet. 

2.9.2.2 Driftsforstyrrelser 

Begrepet driftsforstyrrelse er benyttet og definert i både forskrift om leveringskvalitet i 

kraftsystemet og forskrift om systemansvaret i kraftsystemet.  

I tråd med ny definisjon som er utarbeidet i prosjektet Neste Generasjon FASIT (NGF) foreslår 

NVE å endre definisjonen for driftsforstyrrelse slik at definisjonene samsvarer. Det er ikke 

hensiktsmessig at bransjen skal forholde seg til to ulike definisjoner for driftsforstyrrelse. NGF 

har fjernet mislykket innkobling fra hendelser som skal defineres som en driftsforstyrrelse. Det 

er kun automatisk, påtvungen eller utilsiktet utkobling som regnes som en driftsforstyrrelse. Det 

er svært sjelden en mislykket innkobling alene fører til problemer for kraftsystemet. Hvis det 

skjer, vil som regel en annen bryter kobles ut, noe som vil falle inn under definisjonen for 

driftsforstyrrelse.  

NVE kan ikke se at fjerning av mislykket innkobling har konsekvenser for oppfyllelsen av krav i 

verken leveringskvalitetsforskriften eller systemansvarsforskriften eller utøvelsen av 

systemansvaret.  

Gjeldende §§ 8, 12, 13 og 17 inneholder krav til konsesjonærer og virkemidler systemansvarlig 

kan benytte i forbindelse med driftsforstyrrelser. Å fjerne mislykket innkobling fra definisjonen 

vil ikke påvirke systemansvarligs mulighet til å benytte virkemidler gitt i de nevnte 

bestemmelsene. NVE legger til grunn at det aldri vil være en mislykket innkobling alene som vil 

medføre en driftssituasjon der det er behov for å benytte virkemidler gitt i forskriften. Hvis en 

mislykket innkobling medfører en alvorlig/kritisk hendelse, vil den samtidig medføre utkobling 

av andre komponenter som faller inn under definisjonen av driftsforstyrrelse.  

For § 22 (feilanalyse og statistikk) og forhold som ligger under leveringskvalitetsforskriften kan 

konsekvensen av den foreslåtte definisjonen være at hendelser som skyldes mislykket 

innkobling ikke blir registrert i FASIT og rapportert til systemansvarlig, med mindre den 
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mislykkede innkoblingen fører til overlast og utfall av andre komponenter. Ifølge 

systemansvarlig er det svært få hendelser der mislykket innkobling alene medfører problemer 

for kraftsystemet. Dersom en mislykket innkobling medfører problemer vil det som oftest føre 

til utkobling av andre komponenter. Mislykkede innkoblinger vil fortsatt bli registrert i FASIT i 

de tilfellene det dreier seg om feil på GIK-utstyr etter en primærfeil, men vil da bli registrert 

som sekundærfeil (feil nr. 2, 3, …) i driftsforstyrrelsen. 

I tillegg til å fjerne mislykket innkobling, foreslår NVE å erstatte utløsning med automatisk 

utkobling.  

Forslag til endret definisjon: 

Driftsforstyrrelse: Utløsning Automatisk, påtvungen eller utilsiktet utkobling eller mislykket 

innkobling som følge av feil i kraftsystemet. 
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3 Administrative og økonomiske 
konsekvenser 

Generelt innebærer forslaget til ny § 28a om krav til å utarbeide retningslinjer og krav til 

involvering av bransjen, både ressursmessige og administrative konsekvenser for 

systemansvarlig. NVE mener likevel at dette oppveies av fordelen med økt transparens og 

forutsigbarhet, blant annet ved å bidra til at samfunnsøkonomisk riktige løsninger velges. Tidlig 

involvering og helhetlig vurdering av konsekvenser vil i tillegg bidra til å redusere behov for 

oppfølging i etterkant.  

NVE kan ikke se at endringene i §§ 5, 6, 8 fører til vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser, for de som omfattes.  

Forslaget til endring i §14 a innebærer noe økte krav til rapportering. NVE legger til grunn at 

utviklingen i retningen av mer kompleks systemdrift generelt fører til økt behov for informasjon 

og mer detaljert informasjon om kraftsystemet, som igjen bidrar til å holde de samlede 

kostnadene i kraftsystemet nede. NVEs vurdering er derfor at ulempen for aktørene blir oppveid 

av fordelene ved bedre informasjon 

Foreslåtte endring i § 21 innebærer endringer i kostnadsgrunnlaget for betaling for systemvern. 

Dette får en økonomisk konsekvens for både systemansvarlig og berørte aktører. NVEs 

vurdering er at den foreslåtte endringen vil bidra til å gi riktigere insentiver og dermed være 

med å sikre et effektiv kraftsystem.  

Forslaget til endring i § 22 medfører administrative konsekvensene i forbindelse med innføring 

av tidsfrist for når feilanalysen skal rapporteres til systemansvarlig. For hendelser i høy- og 

lavspent distribusjonsnett vil den foreslåtte endringen medføre endring i nettselskapenes rutine 

for når FASIT registreres. 

Forslag til endring i § 28 innebærer strengere krav til forberedelse av vedtak og vil kunne 

medføre noe økt ressursbehov for systemansvarlig i forkant av vedtak. NVE legger til grunn at 

dette oppveies av bedre transparens og forutsigbarhet for aktørene, og dermed mindre behov for 

oppfølging i etterkant. 

Det vises for øvrig til kommentarene til de enkelte bestemmelsene gitt i kapittel 2.  
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4 Forslag til forskriftstekst 
Forskrift om endring av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 

Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat xx. desember 2017 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. 

I. 

I forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet gjøres følgende endringer: 

 

§ 3 skal lyde: 

I denne forskrift menes med: 

a) Driftsforstyrrelse: automatisk, påtvungen eller utilsiktet utkobling  

b) Døgnmarkedet: marked hvor kontrakter for kjøp og salg av elektrisk energi handles, per 

tidsenhet, for fysisk levering neste døgn. 

c) c) Budområde: et geografisk avgrenset område hvor markedsaktører kan handle energi 

uten allokering av handelskapasitet. 

d) Flaskehals: situasjon som oppstår når utvekslingsbehovet i nettet overstiger 

overføringsgrensen 

e) Overføringsgrense: maksimalt tillatt overført aktiv effekt i overføringssnitt eller på en 

enkelt overføringslinje 

f) Momentan balanse: likevekt mellom samlet forbruk og samlet produksjon av kraft, 

hensyntatt kraftutveksling med tilknyttede kraftsystemer.  

 

 

§ 5 skal hete: Flaskehalser og budområder 

§ 5 skal lyde 

Systemansvarlig skal håndtere alle flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet. 

Systemansvarlig skal fastsette budområder for å håndtere store og langvarige flaskehalser 

i regional- og transmisjonsnettet..  

Systemansvarlig skal normalt fastsette separate budområder ved forventet 

energiknapphet i et avgrenset geografisk område. 

Flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet som ikke håndteres ved bruk av 

budområder, skal systemansvarlig normalt håndtere ved bruk av regulerkraftmarkedet. 

Merkostnaden ved å fravike normal rekkefølge for effektuering av regulerkraft skal dekkes av 

systemansvarlig. 

Systemansvarlig skal informere aktørene i kraftmarkedet om fastsatte budområder i rimelig 

tid før de tas i bruk. Systemansvarlig skal skriftlig informere Norges vassdrags- og 

energidirektorat før øvrige aktører informeres. 
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§ 6 skal hete: Fastsettelse av handelskapasitet 

§ 6 skal lyde: 

Systemansvarlig har ansvar for fastsettelse av handelskapasitet mellom budområder, per 

tidsenhet.  

Systemansvarlig skal gjøre tilgjengelig informasjon om tilgjengelig overføringskapasitet i 

rimelig tid før de tas i bruk.  

 

 

§ 8 skal hete: Anmelding 

§ 8 skal lyde: 

 Konsesjonær skal ved anmelding i de enkelte budområdene med den tidsoppløsning som 

døgnmarkedet klareres for, sørge for planlagt balanse mellom sine forpliktelser og rettigheter, 

inklusive egen produksjon.  

Systemansvarlig skal innhente informasjon fra den avregningsansvarlige for å avdekke 

systematiske overtredelser av bestemmelsene i første ledd og rapportere eventuelle avvik til 

Norges vassdrags- og energidirektorat. 

 

 

Ny § 8a skal hete: Planlegging av produksjon 

Ny § 8a skal lyde 

 Konsesjonær skal for hvert budområde rapportere til systemansvarlig egen 

produksjonsplan med tilhørende regulerstyrke og tilgjengelig reserve (for 

stasjon/stasjonsgruppe). Rapporteringen skal skje innenfor de frister og inneholde opplysninger 

fastsatt av systemansvarlig. Systemansvarlig fastsetter frist for å sende inn endring i 

produksjonsplaner. Etter utløpet av den fastsatte fristen kan konsesjonær ikke endre 

produksjonsplanen uten samtykke fra systemansvarlig. 

 Produksjonsplanen skal utarbeides i samsvar med konsesjonærens forpliktelser og 

rettigheter. 

 Konsesjonær plikter å følge innmeldt produksjonsplan. 

 

 

Ny § 8b skal hete: Planlegging av effektregulering  

Ny § 8b skal lyde 

Systemansvarlig kan fastsette tidsoppløsning for endringer i planlagt produksjon og 

kreve at produksjonsplanen justeres for å redusere strukturelle ubalanser. Systemansvarlig skal 

betale produsenten for påført ubalanse. Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i aktuelle 

markedspriser. 
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Systemansvarlig kan pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner til 

begrensninger i overføringsnettet ved planlagte driftsstanser eller driftsforstyrrelser.  

Store sluttbrukere og sluttbrukere som deltar i balansemarkeder skal rapportere planlagt 

effektregulering. Systemansvarlig kan fastsette grenser for planlagt effektregulering over 

likestrømsforbindelser og hos store sluttbrukere. 

 

 

§ 14a skal hete: Rapportering av anleggsdata før idriftssettelse 

§ 14a skal lyde: 

Konsesjonær for anlegg tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet, plikter å rapportere 

anleggsdata til systemansvarlig. Plikten gjelder før nye anlegg eller endringer i eksisterende 

anlegg settes i drift.  

 

Områdekonsesjonærer plikter å rapportere anleggsdata om produksjonsenheter tilknyttet 

eget distribusjonsnett til systemansvarlig. Plikten gjelder produksjonsenheter fra og med 1 MW. 

Rapporteringen skal skje før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift.  

 

Eiere av produksjonsanlegg med installert effekt fra og med 1 MW tilknyttet 

distribusjonsnettet plikter å rapportere anleggsdata til den aktuelle områdekonsesjonær. Plikten 

gjelder før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift. 

 

Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og frist for rapportering etter denne 

paragrafen.  

Systemansvarlig skal fortløpende oversende til Norges vassdrags- og energidirektorat 

opplysninger innrapportert etter første og annet ledd, etter de krav Norges vassdrags- og 

energidirektorat setter. 

 

 

§ 21 skal lyde: 

Systemansvarlig kan kreve installasjon og drift av utstyr for automatiske inngrep i 

kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og 

transmisjonsnettet (systemvern). 

Hendelsesstyrt systemvern som innebærer utkobling av sluttbrukere tilknyttet 

distribusjonsnett, kan kun benyttes som midlertidig tiltak.  

Systemansvarlig skal betale for kostnadene forbundet med systemvern etablert som 

følge av vedtak etter første ledd. Betalingen skal dekke kostnader ved installasjon, drift og 

vedlikehold av vern og sambandsløsninger.  

Når systemvern innebærer utkobling av produsenter eller sluttbrukere, skal også 

kostnader for utkoblingsobjektene som følge av aktivering og utløsning av vern dekkes. Ved 

utkobling av sluttbrukere skal systemansvarlig betale sluttbrukere i regional- og 

transmisjonsnett og berørt nettkonsesjonær ved utkobling av sluttbrukere i distribusjonsnett. 

Betalingen skal fastsettes med utgangspunkt i berørte sluttbrukeres avbruddskostnader, jf. 

kapittel 9 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, 
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inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Systemansvarlig skal kun betale for utkobling i 

tidsrommet systemvernet var korrekt utløst 

Systemansvarlig kan pålegge konsesjonær å aktivere, deaktivere eller endre 

innstillinger på systemvern etablert etter første ledd.  

Konsesjonær kan ikke installere, idriftsette, aktivere eller deaktivere systemvern i 

regional- og transmisjonsnettet uten etter vedtak av systemansvarlig 

 

 

§ 22 skal lyde 

Konsesjonær skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle 

driftsforstyrrelser i eget transmisjons- og regionalnett. Konsesjonær skal innen fire uker 

analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i egne produksjonsanlegg og 

tilhørende nettanlegg tilknyttet transmisjons- eller regionalnett. Sluttbrukere skal innen fire 

uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i egne nettanlegg i eller 

tilknyttet transmisjons- eller regionalnett. 

Konsesjonær skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle 

driftsforstyrrelser i eget høyspenningsdistribusjonsnett. Konsesjonær skal innen fire uker 

rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget lavspenningsdistribusjonsnett. 

Ansvarlig konsesjonær i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om 

leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-3 skal innen fire uker rapportere til systemansvarlig alle 

planlagte utkoblinger som har medført avbrudd hos sluttbrukere. 

Systemansvarlig skal fastsette format for og innhold i analyse og rapportering etter 

første til tredje ledd. Systemansvarlig skal fastsette hvilke sluttbrukere som er 

rapporteringspliktig etter første ledd.  

Systemansvarlig skal koordinere analysen der hvor flere konsesjonærer er involvert. 

Systemansvarlig skal kontrollere innholdet i analysen av driftsforstyrrelser rapportert 

etter første ledd.  

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat, 

dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til denne paragrafen.  

NVE kan pålegge systemansvarlig å etteranalysere hendelser rapportert etter første 

eller annet ledd. 

Resultatet av feilanalyser etter første og annet ledd, samt underlaget for feilanalysen, 

skal lagres av den rapporteringspliktige konsesjonæren i 10 år.  

Systemansvarlig skal distribuere analyseresultater, samt utarbeide og distribuere 

statistikk over rapporterte driftsforstyrrelser.  

 

§ 28 skal lyde: 

Forvaltningsloven og offentleglova gjelder i saker hvor systemansvarlig treffer enkeltvedtak. 

Systemansvarliges vedtak etter denne forskriften kan påklages til Norges vassdrags- og 

energidirektorat. Vedtak i klagesak kan ikke påklages. 
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Avgjørelser fattet i medhold av § 5, § 7 annet ledd, § 8, § 8a, § 8b, § 9 første ledd første 

punktum, § 11, § 12 annet til femte ledd, § 13 annet og tredje ledd, § 15, § 16, § 17 tredje og 

fjerde ledd og § 21 fjerde ledd er systemkritiske vedtak dersom det ikke er mulig å fatte vedtak 

tidligere enn tre måneder før tidspunkt for når vedtaket må iverksettes.  

Systemkritiske vedtak skal av systemansvarlig betegnes som systemkritiske vedtak overfor de 

berørte parter. Dersom systemkritiske vedtak hvor systemansvarlig pålegger andre 

konsesjonærer en aktiv handling, fattes muntlig, og hvor konsesjonær ikke etterlever det 

systemkritiske vedtaket, skal systemansvarlig så snart som mulig oversende konsesjonær 

skriftlig bekreftelse på tidspunktet for når det er truffet et systemkritisk vedtak samt innholdet i 

vedtaket. 

Systemkritiske vedtak er unntatt forvaltningsloven kapittel IV–VI og VIII. 

Systemansvarlig skal etablere et system for arkivering og loggføring av systemkritiske vedtak. 

Systemet skal vise antall vedtak per bestemmelse i denne forskriften. 

Systemansvarlig skal gjennomføre taleregistrering av alle telefonsamtaler mellom 

systemansvarlig og andre konsesjonærer når det fattes systemkritiske vedtak. Systemansvarlig 

skal lagre taleregistreringen i 6 måneder. Norges vassdrags- og energidirektorat skal på 

forespørsel ha tilgang til registreringene. 

 

 

Ny § 28a skal hete: Retningslinjer 

Ny § 28a skal lyde: 

Systemansvarlig skal utøve myndigheten som nevnt i denne forskrift §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a, 21 

og 22 i tråd med retningslinjer godkjent av NVE. 

Systemansvarlig skal utarbeide forslag til retningslinjer som sendes berørte aktører på høring. 

Forslaget sendes deretter til NVE for godkjenning sammen med en oppsummering av 

høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom NVE finner at retningslinjene ikke er 

hensiktsmessig utformet. Før iverksettelse skal berørte aktører varsles og gis en rimelig frist for 

å tilpasse seg de nye retningslinjene. 

Annet ledd gjelder tilsvarende ved endring av retningslinjene. NVE kan gi pålegg om endring av 

retningslinjene. 

Ved fastsettelse av systemkritiske vedtak kan retningslinjene fravikes dersom dette er nødvendig 

for å forhindre eller begrense konsekvensene av anstrengte driftssituasjoner eller 

driftsforstyrrelser. I slike tilfeller skal systemansvarlig i etterkant innen rimelig tid gi NVE og 

berørte aktører en skriftlig begrunnelse for vedtaket. 

 

 

II. 

Endringene trer i kraft 1. januar 2018 
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