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Forord
Forskrift om systemansvar i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) regulerer ansvar og
plikter i tilknytning til utøvelsen av systemansvaret i det norske kraftsystemet. Statnett SF
er gjennom konsesjon utpekt som systemansvarlig nettselskap. Som systemansvarlig
plikter Statnett å sørge for at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og produksjon,
og koordinere aktørene i kraftsystemet.
Forskriften skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende
leveringskvalitet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for
samfunnet som helhet.
Forskriftsendringen
Det overordnede formålet med endringene er å sikre at systemansvaret forvaltes
forsvarlig og samfunnsmessig rasjonelt, i tillegg til at prinsippene for utøvelse av
systemansvaret etterleves.
I denne forskriftsendringen innfører NVE ny bestemmelse om retningslinjer.
Systemansvarlig blir pålagt å utarbeide retningslinjer for hvordan ansvaret og
virkemidlene de har fått i forskriften skal utøves. Endringene gir økt transparens og
forutsigbarhet i forbindelse med utøvelsen av systemansvaret, samtidig som bransjen
involveres i større grad enn før.
Det gjøres også ulike endringer i åtte eksisterende bestemmelser. Disse er: flaskehalser og
elspotområder; handelsgrenser; anmelding, planlegging av produksjon og
effektregulering; rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse; systemvern; feilanalyse
og statistikk. I tillegg gjøres det endringer i definisjoner og bruken av systemkritiske
vedtak.
Dette er den første delen av flere planlagte revisjoner av systemansvarsforskriften.
Prosess
Forslag til endringer i systemansvarsforskriften ble sendt på høring i juni 2017 med
høringsfrist i oktober 2017. NVE har mottatt 24 høringsuttalelser. I dette dokumentet
oppsummerer og kommenterer vi de innkomne innspillene, i tillegg fastsettes endelig
forskriftstekst. Tidspunktet for ikrafttredelse vil være noe forskjellig for de ulike
bestemmelsene, men alle endringene vil ha trådt i kraft innen 1. juli 2019.

Oslo, mai 2018.

Per Sanderud
vassdrags- og energidirektør

Ove Flataker
direktør,
Reguleringsmyndigheten for energi
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Sammendrag
I høringsdokument av juni 2017 (NVE-rapport nr. 61-2017) foreslo NVE endringer i
forskrift om systemansvar. Dette dokumentet inneholder en oppsummering av
høringsuttalelsene, NVEs kommentarer og endelig forskriftstekst. NVE gjør endringer i
åtte paragrafer og innfører en ny bestemmelse om retningslinjer.
Hovedformålet med endringen er å bidra til økt transparens, forutsigbarhet og involvering
av aktørene. I tillegg er hensikten å legge forskriften til rette for kommende EØSregelverk og nytt system for registrering og rapportering av driftsforstyrrelser og avbrudd.
Høringsinstansene har gitt uttrykk for bred støtte til både formålet med endringene og de
konkrete forslagene. På noen områder mener enkelte høringsinstanser at forslagene ikke
går langt nok.
Høringsinstansene er generelt positive til at det innføres en ny bestemmelse § 28a, som
pålegger systemansvarlig å utarbeide forslag til retningslinjer som skal godkjennes av
NVE. Systemansvarlig skal deretter utøve sin myndighet i tråd med retningslinjene. En
stor andel av uttalelsene gjelder behov for avklaringer, både på prosess, retningslinjenes
status, innholdet i retningslinjene og annet. Det har ikke kommet uttalelser som gir
grunnlag for å endre forslaget. De høringsinstansene som har forslag til retningslinjenes
innhold vil få mulighet til å gi innspill på dette under den prosessen som er foreslått for
utarbeidelse av retningslinjene.
Innkomne høringsuttalelser til endringsforslagene i § 5 om flaskehalser og budområder,
og § 6 om fastsettelse av handelskapasitet gjelder i stor grad forhold som ikke var en del
av denne høringsrunden. Flere høringsinstanser har kommentarer til innholdet i
retningslinjene for § 5 og § 6. NVE har vurdert kommentarene og gjort nødvendige
presiseringer i oppsummeringsteksten. Det blir ikke gjort endringer fra foreslått
forskriftstekst.
Høringsinstansene har ingen innvendinger til forslaget om å dele eksisterende § 8 om
anmelding, planlegging av produksjon og effektregulering, i flere bestemmelser. Noen av
høringsinstansene har kommentert kravet om anmelding i balanse og kravene til
rapportering av produksjonsplaner. Innholdet i disse bestemmelsene var ikke på høring
selv om bestemmelsen deles. NVE tar de innkomne innspillene til orientering. Flere av
høringsinstansene etterlyser nærmere presisering av når systemansvarlig kan gi pålegg
om produksjonstilpasning og at det bør forskriftsfestes en plikt til å betale kompensasjon.
NVE presiserer at en nærmere beskrivelse av kriteriene og vurderingene som ligger til
grunn for pålegg om produksjonstilpasning skal fremgå av retningslinjene. Når det
gjelder kompensasjon er NVEs vurdering at det i dag ikke foreligger en god løsning for
hvordan kompensering ved produksjonstilpasning skulle utformes. NVE vil vurdere å
utrede denne problemstillingen nærmere.
Enkelte høringsinstanser kommenterer på forslaget til endring i forskriftens § 14a om
rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse. Disse kommentarene går på at
områdekonsesjonær skal rapportere anleggsdata til systemansvarlig fra produsenter
tilknyttet eget distribusjonsnett, og høringsinstansene viser til at man bør utnytte
systemansvarligs dataverktøy Fosweb for å sikre effektiv rapportering. NVE har vurdert
kommentarene og gjort endringer forskriftsteksten. Statnett har kommentert på at det er
iv

fornuftig å flytte MW-grensen ut av forskriftsteksten og inn i retningslinjene som
utformes av systemansvarlig, noe NVE er enig i.
Generelt støtter høringsinstansene NVEs forslag til endringer i § 21 om systemvern, men
har kommentarer til enkelte av forslagene eller etterlyser presiseringer, blant annet knyttet
til betaling ved aktivering og utløsning av systemvern. Flere høringsinstanser har også
etterlyst en presisering av hvilke kostnader som skal ligge til grunn for betalingen. NVE
har vurdert kommentarene og gjort nødvendige presiseringer i oppsummeringsteksten.
Høringsinstansene støtter i all hovedsak de foreslåtte endringene i § 22 om feilanalyse og
statistikk. Tidsfristene på fire uker for å rapportere feilanalyse for hendelser i anlegg i
eller tilknyttet regional- og transmisjonsnettet opprettholdes, men det gis en mulighet til å
fravike fristene ved tungtveiende grunner. For hendelser i høy- og
lavspenningsdistribusjonsnett utvides fristen til åtte uker.
NVE har foreslått å begrense hvilke vedtak som anses som systemkritiske ved å innføre
en 3-måneders frist i § 28 om forholdet til forvaltningsloven og offentleglova. Flere av
høringsinstansene er positive til NVEs forslag, men mener fristen på tre måneder er for
lang. NVE mener tre måneder er passende, men har justert forskriftsteksten slik at den
mer presist gjenspeiler det som var tenkt. Dette innebærer at fristen løper fra det tidspunkt
saksbehandlingen tidligst kan starte. Dersom det er mer enn tre måneder til vedtaket skal
iverksettes, er dette ikke å anse som systemkritisk. For slike vedtak må saksbehandlingen
følge forvaltningslovens regler.
NVE har ikke mottatt kommentarer til foreslåtte endringer i definisjoner, men har fått
innspill fra enkelte i forbindelse med at begrepet sentralnett erstattes med
transmisjonsnett, mens begrepet regionalnett videreføres.
Ved fastsettelse av ikrafttredelse og overgangsregler har NVE tatt hensyn til at
systemansvarlig må få tid til å utarbeide nye retningslinjer før de øvrige endringene kan
tre i kraft. Plikten til å utarbeide retningslinjer vil derfor tre i kraft 1. juli 2018, og
anvendelsen av retningslinjene skal skje fra 1. juli 2019. Endringer i kravene til
rapportering av avbrudd og driftsforstyrrelser vil tre i kraft den 1. januar 2019, samtidig
som leveringskvalitetsforskriften endres og den oppdaterte FASIT-programvaren tas i
bruk.
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1 Om høringen
Forslag til endring i forskrift om systemansvaret (systemansvarsforskriften)1 ble sendt på høring
i juni 2017 med høringsfrist 1. oktober 2017. NVE mottok tilbakemelding fra 24 instanser
hvorav følgende 21 instanser hadde merknader til forslaget:
Agder Energi AS
BKK Nett AS
BKK Produksjon AS
Distriktsenergi
E-CO Energi AS
Eidsiva Nett AS
Energi Norge
Glitre Energi Nett AS
Hafslund Nett AS
Helgeland Kraft AS
Norsk Hydro ASA
IndustriEl AS
Lyse Elnett AS
Lyse Produksjon AS
Norsk Industri
Norsk olje og gass
Skagerak Nett AS
Statkraft Energi AS
Statnett SF
Troms Kraft Nett AS
Trønder Energi Nett AS
Følgende høringsinstanser har ingen merknader til forslaget:
Forsvarsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Utenriksdepartementet
Alle høringsuttalelsene er lagt ut på NVEs nettsted.
Hovedinntrykket fra tilbakemeldingene er at høringsinstansene er generelt positive til de
foreslåtte endringene. Konkrete merknader er gjengitt og kommentert i kapittel 2.

1
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2 Merknader til de enkelte
bestemmelsene
2.1 Ny § 28a om retningslinjer
Forslag
§ 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 Norges vassdrags- og energidirektorat.
Systemansvarlig skal utarbeide forslag til retningslinjer som sendes berørte aktører på
høring. Forslaget sendes deretter til Norges vassdrags- og energidirektorat for godkjenning
sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom Norges
vassdrags- og energidirektorat 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. Norges vassdrags- og
energidirektorat 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 Norges
vassdrags- og energidirektorat og berørte aktører en skriftlig begrunnelse for vedtaket.

Generelle kommentarer
De aller fleste høringsinstansene har uttalt seg positivt til forslaget om nye retningslinjer og
ingen har vært imot forslaget i sin helhet. Det har kommet noen merknader og forespørsler om
avklaringer fra enkelte høringsinstanser, spesielt fra Statnett. Disse gjengis og kommenteres
nedenfor.

Retningslinjenes juridiske status
Høringsinstansenes innspill
Norsk Hydro mener retningslinjene sin juridiske status er uklar. Norsk Hydro mener videre at
innholdet i retningslinjene vil være bindende for aktørene, indirekte eller direkte, og at dermed
blir prosessen med utarbeidelsen av retningslinjene svært viktig.
Statnett mener det er uklart hvordan selve godkjenningen av retningslinjer skal skje eller
uttrykkes fra NVE. Statnett foreslår at retningslinjene sendes til NVE for vedtak. Ifølge Statnett
trenger det dermed ikke stå i forskriften at NVE kan nekte godkjenning.
Statnett ber NVE tydeliggjøre rutinene og detaljene for NVEs godkjenning av retningslinjer. I
tillegg ber Statnett om en presisering av hva som menes med ordlyden «i tråd med».

2

Statnett ber NVE klargjøre aktørenes plikt til å følge systemansvarliges vedtak der hvor sentrale
deler av innholdet i vedtaket finnes i retningslinjene, for eksempel § 8a om rapportering av
produksjonsplaner.
Statnett viser til at det kan fremstå som uklart hvem som har eierskapet til retningslinjene.
Statnett ber NVE tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for innholdet i de til enhver tid gjeldende
retningslinjene. Statnett viser til at dersom NVE pålegger endringer som systemansvarlig er
uenig i er det uklart hvem som har eierskapet til retningslinjene.
Statnett viser til at forslaget oppleves som en innsnevring i retten til å benytte systemkritiske
vedtak i den operative driften, sammenliknet med den vide hjemmelen som fremgår av
energiloven med tilhørende forarbeider. Statnett ber NVE presisere at endringene ikke vil
snevre inn retten til å benytte systemkritiske vedtak i operativ drift.
Statnett viser til at NVE skriver at retningslinjene vil bidra til å avgrense og presisere den
systemansvarliges forvaltningsmyndighet. Statnett ber NVE tydeliggjøre hvem som skal ta over
den ekstra forvaltningsmyndigheten. Statnett oppfatter at den foreslåtte endringen innebærer at
ansvar for operativ drift flyttes fra systemansvarlig til NVE. Når NVE skal godkjenne praksis i
forkant istedenfor å føre tilsyn med og eventuelt pålegge endringer i etterkant så mener Statnett
det skaper usikkerhet om det formelle ansvaret for virkemiddelbruken.
NVEs merknader
Retningslinjene sin juridiske status må vurderes etter forvaltningsloven. Loven definerer hva et
vedtak er, og hvilke vedtak som er enkeltvedtak eller forskrift. Vedtak er en avgjørelse som
treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for
rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter).
Det fremgår av forvaltningsloven § 1 at privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker
hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. Systemansvarlig må derfor regnes som
forvaltningsorgan når de utøver myndighet etter systemansvarsforskriften.
Et offentlig organ som pålegger et annet forvaltningsorgan å utøve myndighet på en bestemt
måte, fatter ikke enkeltvedtak om dette. Som nevnt i høringsdokumentet er dette presisert i
Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, 10. utg. s 259, tredje avsnitt: «Det som faller utenfor
[vedtaksdefinisjonen], er organisatoriske bestemmelser og instrukser som bare medfører rett
eller plikt til å utføre offentlige tjeneste på en bestemt måte [..]. Disse må antas å falle utenfor
selv om det er et privat rettssubjekt (f. eks. fiskesalgslag) som pålegges plikter om dets utøvelse
av offentlig myndighet.»
På tilsvarende måte vil NVEs godkjennelse av retningslinjene etter § 28a innebære at
systemansvarlig pålegges å utøve sin myndighet på en bestemt måte. NVEs godkjennelse av
retningslinjene er derfor ikke et vedtak i forvaltningslovens forstand.
Beslutninger som faller utenfor vedtaksdefinisjonen har ikke noe bestemt navn etter
forvaltningsloven. NVE har vurdert «instruks», «rundskriv» og «praktiseringsdokument», men
har kommet til at «retningslinjer» er mest beskrivende.
Siden forslaget utarbeides av systemansvarlig, vil det være naturlig å bruke «godkjenning» om
NVEs beslutning.
Systemansvarlig skal utøve myndigheten etter forskriften «i tråd med» retningslinjer godkjent
av NVE. Ordlyden «i tråd med» må forstås som «i samsvar med». «I tråd med» er benyttet i en
rekke lovbestemmelser og NVE ser ikke grunn til å endre denne ordlyden.
3

Retningslinjene etter den foreslåtte § 28a gir ikke hjemmel til å pålegge aktørene nye plikter.
Dette betyr imidlertid ikke at retningslinjene blir uten betydning for aktørene.
Systemansvarsforskriftens enkelte bestemmelser gir systemansvarlig myndighet til å fatte
vedtak og til å ta andre beslutninger. Det er fortsatt disse bestemmelsene som gir hjemmel for
systemansvarliges vedtak. Hjemlene i forskriften er imidlertid svært vide, og retningslinjene vil
bidra til større forutberegnelighet for aktørene ved at myndigheten innskrenkes eller presiseres.
Statnett har videre stilt spørsmål ved hva som skjer når detaljer i forskriften tas ut, slik som
tidsfrister og tidsoppløsning i eksisterende § 8. I forslag til § 8a står det at konsesjonær skal
rapportere produksjonsplaner til systemansvarlig og at dette skal skje innenfor de frister og
inneholde slike opplysninger som fastsatt av systemansvarlig. Her er det fortsatt slik at plikten
til å rapportere fremgår av forskriften, mens de nærmere kravene til rapporteringen vil fremgå
av retningslinjene. Etter NVEs vurdering faller fastsettelse av frist og format utenfor
vedtaksdefinisjonen og dette kan fastsettes i retningslinjene. Konsekvensene av å sende
produksjonsplaner etter fristens utløp vil være at konsesjonæren anses å ikke ha rapportert og
systemansvarlig er ikke forpliktet til å ta produksjonsplanen med i betraktning.
Det er viktig å understreke at dette ikke er noe nytt eller særegent system. Det er mange
avgjørelser som ikke faller inn under vedtaksdefinisjonen, men som likevel får betydning for
aktørene. Det mest nærliggende er kanskje systemansvarliges veileder til
systemansvarsforskriften § 14, som kalles FIKS. Denne gir en detaljert veiledning til hvordan
systemansvarlig praktiserer myndigheten til å godkjenne nye anlegg. Selv om de fleste detaljene
fremgår av veilederen, er det ikke noe tvil om at systemansvarlig har tilstrekkelig hjemmel i
forskriften til å stille slike vilkår for godkjennelse.
Det ulovfestede prinsippet om forsvarlig saksbehandling gjelder også for beslutninger som ikke
er omfattet av vedtaksdefinisjonen. Kravene som stilles må derfor være saklige og
forholdsmessige ut fra formålet med bestemmelsen.
Statnett har i sin høringsuttalelse stilt spørsmål om hvem som har «eierskap» til og er ansvarlig
for innholdet i retningslinjene. Ved utarbeidelsen av de nye retningslinjene skal flere aktører
involveres. Det er imidlertid systemansvarlig som har ansvaret for kraftbalansen og som har
størst kunnskap og oversikt over hvilke virkemidler som skal benyttes og på hvilken måte.
Videre har systemansvarlig ansvar for å utarbeide forslaget, gjennomføre høring og foreta en
vurdering av høringsinnspillene før forslaget sendes til godkjenning. Systemansvarlig vil derfor
ha en vesentlig innflytelse på innholdet i dokumentet, og vil være ansvarlig for at
retningslinjene følges.
Som nevnt tidligere er NVEs vurdering at dagens praksis ikke i tilstrekkelig grad ivaretar
hensynet til transparens, forutsigbarhet og involvering av aktørene. Spesielt gjelder dette ved
systemkritiske vedtak. Dette kan løses ved at NVE vedtar en detaljert forskrift eller instruks som
presiserer hvordan systemansvarlig skal utøve sin myndighet. Som et bedre alternativ foreslår
NVE i stedet at systemansvarlig selv får ansvar for å utarbeide retningslinjer og at det stilles
krav til bransjeinvolvering og godkjenning av NVE.
NVE kan ikke se at det er problematisk at NVE både godkjenner retningslinjene og senere fører
tilsyn. Det blir tilsvarende som når NVE fastsetter forskrift og senere fører tilsyn med denne,
slik som i dag.
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Utarbeidelse av retningslinjer
Høringsinstansenes innspill
Agder Energi påpeker betydningen av god involvering fra bransjen når retningslinjene skal
utarbeides.
Norsk Industri viser til at aktørene må inkluderes tilfredsstillende i prosessen ved utarbeidelse
av nye retningslinjer. Aktørene må også gis tilstrekkelig tid til å implementere eventuelle krav i
perioden mellom vedtatte retningslinjer og tidspunkt for at disse trer i kraft.
Norsk Hydro viser til tremåneders høringsfrist og muligheten til kortere frist. Selskapet påpeker
at det er viktig å ikke ha hastverk, og at det må være tilstrekkelig tid for aktørene til komme
med relevante innspill. Det må sikres transparente, nøytrale, objektive og inkluderende
prosesser, også ved førstegangs utarbeidelse. Norsk Hydro foreslår opprettelse av
referansegrupper som kan gi innspill før en offisiell høringsrunde.
Statnett støtter forslaget om at retningslinjene skal høres med aktørene før de oversendes NVE.
Statnett peker på at i enkelte tilfeller vil det være uenighet mellom Statnett og bransjen om
innholdet. Statnett vil i slike tilfeller sende over retningslinjer til NVE med bransjens
synspunkter vedlagt, og med kommentarer til de tilbakemeldingene fra bransjen som Statnett er
uenig i.
Statnett viser til ordlyden i andre ledd «…hensiktsmessig utformet». Statnett antar det er
innholdet NVE eventuelt tar stilling til, og foreslår at dette kommer tydeligere frem i ordlyden.
Statnett ber NVE utdype hva som er den videre prosessen dersom NVE ikke godkjenner
retningslinjene.
Statnett ber om en tydeliggjøring av prosessen dersom en aktør som ikke er enig i
retningslinjene henvender seg til Statnett og ber om endringer. Statnett foreslår at det legges opp
til en prosess som innebærer at aktøren henvises til NVE i slike tilfeller.
Skagerak Nett viser til at ettersom kravet om retningslinjer skal komme i to omganger er det
viktig at neste forskriftsendring kommer raskt for å unngå for lang prosess med utarbeidelse av
retningslinjer.
Energi Norge viser til at det er viktig at neste høringsrunde kommer så raskt som mulig for å
unngå for lang prosess med utarbeidelse av retningslinjer på alle relevante områder etter
systemansvarsforskriften.
NVEs merknader
Prosedyren for utarbeidelse av retningslinjene fremgår av § 28a andre og tredje ledd. I henhold
til andre ledd skal systemansvarlig utarbeide et utkast som sendes på høring til berørte aktører.
NVE finner det ikke nødvendig å fastsette en bestemt høringsfrist, men forutsetter at 3 måneder
er det normale for endringer av en viss betydning. For mindre endringer kan en kortere frist
fastsettes. Kortere frist kan også fastsettes for enkeltstående endringer dersom det haster å legge
om praksis, men det er viktig at det blir gjennomført en reell høring. Dette må sees i
sammenheng med muligheten for å fravike retningslinjene, se nedenfor.
Dersom systemansvarlig finner det hensiktsmessig, kan det oppnevnes referansegrupper som får
anledning til å være med å utforme forslaget før det sendes på høring. NVE mener imidlertid at
det ikke bør fastsettes mer formelle krav til utarbeidelse av retningslinjene enn det som gjelder
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for forskrifter etter forvaltningsloven. NVE vil derfor ikke pålegge systemansvarlig å opprette
referansegrupper.
Når høringsinnspillene er mottatt, må systemansvarlig vurdere i hvilken grad de skal endre
retningslinjene for å imøtekomme forslagene. Det endelige forslaget sendes NVE sammen med
en oppsummering av høringsuttalelsene. NVE legger til grunn at systemansvarlig gir en
begrunnelse for de valgene som er gjort, med spesielt fokus på de temaene der det har vært
uenighet.
God aktørinvolvering er avgjørende når retningslinjene skal utarbeides. NVE vil likevel
presisere at dette ikke betyr at systemansvarlig plikter å komme frem til omforente løsninger
med bransjen. Systemansvarlig har et selvstendig ansvar for å legge frem samfunnsmessig
rasjonelle forslag. NVE tror økt bransjeinvolvering vil kunne bidra til økt kvalitet på
retningslinjene ved at flere synspunkter blir tatt med i vurderingene.
Når det gjelder NVEs godkjenning er hensikten med forslaget at NVE ikke selv kan skrive tekst
inn i retningslinjene. NVE må enten godkjenne eller ikke godkjenne dem. Dersom NVE ikke
godkjenner retningslinjene, vil NVE sende en begrunnelse for dette til systemansvarlig.
Systemansvarlig må da utarbeide et nytt forslag, og vurdere om det er påkrevd med ny
høringsrunde. Dersom det nye forslaget ligger innenfor det aktørene har uttalt seg om, kan
forslaget sendes NVE direkte. I motsatt fall må det vurderes om utkastet først må sendes på ny
høring.
Det fremgår av regelen at godkjennelse kan nektes dersom NVE finner at retningslinjene ikke er
hensiktsmessig utformet. Hensikten har vært å understreke at NVE ikke er begrenset til å
vurdere hvorvidt retningslinjene er i samsvar med gjeldende regelverk og konsesjoner. NVE kan
for eksempel nekte å godkjenne retningslinjene dersom de ikke er tilstrekkelig detaljerte eller
dersom det ikke er gitt en tilstrekkelig begrunnelse for innholdet i retningslinjene.
Iverksettelse av de nye retningslinjene skal skje slik at aktørene får en rimelig frist for å tilpasse
seg. Systemansvarlig kan vurdere å ta med et forslag til iverksettelse i høringsforslaget, slik at
aktørene får anledning til å uttale seg om dette. Med «rimelig» menes at fristen må tilpasses de
endringene som gjøres slik at det gis en lengre frist for store og kostbare endringer og kortere
frist for mindre endringer. Systemansvarlig kan også fastsette forskjellig tidspunkt for
iverksettelse av de ulike delene av retningslinjene, så lenge det fremgår tydelig hva som gjelder.
I henhold til tredje ledd skal systemansvarlig følge samme prosedyre ved endring av
retningslinjene. Systemansvarlig står fritt til å starte en slik prosedyre når som helst. En privat
aktør kan ikke kreve at systemansvarlig starter en endringsprosess. Utenfor høringsprosessene
vil systemansvarlig ikke ha noen plikt til å vurdere ethvert forslag til endringer i retningslinjene.
NVE kan gi pålegg om endring av retningslinjene. Dersom NVE mener retningslinjene må
endres, vil NVE sende en skriftlig henvendelse til systemansvarlig og presisere hva som bør
vurderes endret.
NVE er enig i at neste forskriftsendring bør komme så snart som mulig slik at retningslinjene vil
dekke hele forskriften.
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Innhold i retningslinjene
Høringsinstansenes innspill
Lyse Elnett ber om at retningslinjene må være tydelige på hvilke data som skal rapporteres til
Fosweb og at det må være forutsigbarhet. I dag innføres nye felt i Fosweb uten at dette er
informert om i forkant.
Agder Energi savner en presisering av at systemansvarlig må bruke markedsmessige prinsipper
og at dette må fremgå av retningslinjene. Utilbørlig utnyttelse av markedsmakt på produsenteller forbrukssiden bør ikke være en begrunnelse for systemkritiske vedtak.
Energi Norge og Skagerak Nett mener det er viktig at retningslinjene gir en tydelig beskrivelse
av beslutningsprosess og krav til beslutningsunderlag for systemansvarliges beslutninger.
Energi Norge og Statkraft mener at retningslinjene må være tydelige på hvordan
systemansvarlig vil behandle tidligere tvilstilfeller eller klagesaker.
BKK Produksjon viser til at retningslinjene må lages slik at reell innsynsrett realiseres og
inneholde tydelige krav til hvordan balansen mellom markedseffektivitet og hensynet til
leveringssikkerhet ivaretas.
Statnett mener det er viktig at retningslinjene for drift ikke er for detaljerte. Den daglige
håndteringen av systemansvaret innebærer å finne de beste virkemidlene for å håndtere et
tilnærmet uendelig antall kombinasjoner av mulige koblingsbilder, produksjons- og
lastsammenhenger, kraftflyt og driftsforstyrrelser. Statnett ber NVE presisere at det er
hovedprinsippene som skal fremgå av retningslinjene, ikke hvordan en konkret situasjon skal
håndteres.
Statnett mener retningslinjene vil ha ulik detaljeringsgrad for ulike paragrafer. Statnett viser til
at det antakelig vil være lettere å sette opp kriterier for nye budområder enn det vil være å lage
entydige kriterier for å samordne aktørenes disposisjoner ved driftsforstyrrelser som berører
flere konsesjonærer. Statnett ber derfor NVE klargjøre at detaljeringsgrad i retningslinjene vil
kunne variere mellom paragrafene.
Statnett ber NVE klargjøre i oppsummeringen hvilket detaljnivå, underlag eller forslag til
konkret tekst NVE vil oversende systemansvarlig for å kreve endringer i retningslinjene.
NVEs merknader
Retningslinjene skal bidra til økt transparens og forutsigbarhet for systemansvarliges
beslutninger etter systemansvarsforskriften. For å oppnå dette bør retningslinjene inneholde en
tekst for hver paragraf i forskriften som beskriver hvordan systemansvarlig vil praktisere de
ulike bestemmelsene. For de tilfellene der systemansvarlig kan velge mellom ulike virkemidler,
kan en tematisk inndeling være mer hensiktsmessig.
Innhold og detaljeringsgrad kan variere mellom de ulike bestemmelsene. Hensynet til økt
transparens og forutsigbarhet tilsier en høy grad av detaljering. På den andre siden må det
vurderes hva som er mulig og hensiktsmessig. Det forventes ikke at retningslinjene er helt
konkret og uttømmende for alle situasjoner. Retningslinjene må imidlertid være tilstrekkelig
presise og inneholde en beskrivelse av hvilke vurderinger systemansvarlig gjør og på hvilket
grunnlag, slik at beslutningene som tas er forutsigbare.
For bestemmelser som pålegger aktørene å rapportere til systemansvarlig, må format, innhold,
frister og tidsoppløsning beskrives. På denne måten får aktørene anledning til å uttale seg om
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nye rapporteringskrav før de iverksettes, og systemansvarlig må kunne begrunne behovet for
dette.
For bestemmelser som gir systemansvarlig myndighet til å godkjenne noe, bør kriteriene for
godkjenning fremgå. Dette gjelder blant annet systemansvarsforskriften §§ 7, 12, 14 og 17 –
men disse bestemmelsene blir ikke omfattet av retningslinjene før etter neste forskriftsrevisjon,
jf. § 28a første ledd.
For tilfeller der systemansvarlig skal betale aktørene for plikter som pålegges, bør
retningslinjene inneholde prinsippene for beregning av beløpet, se for eksempel ny § 8b første
ledd.
For bestemmelser som gir systemansvarlig myndighet til å bruke ett enkelt virkemiddel, bør
prinsippene for bruken beskrives. For eksempel gjelder dette fastsettelse av budområder og
handelsgrenser. Koordinering av driftsstans er et annet eksempel, men den aktuelle
bestemmelsen blir ikke omfattet av retningslinjene før ved neste forskriftsrevisjon.
Det som kanskje blir mest utfordrende, blir å utforme retningslinjer for de tilfellene der
forskriften gir systemansvarlig valg mellom ulike virkemidler. Her må retningslinjene forklare
hvilke vurderinger systemansvarlig gjør ved valg mellom de ulike virkemidlene, når de skal
brukes og på hvilken måte. Dette omfatter både beslutninger som tas i god tid før iverksettelse
og vedtak som regnes som systemkritiske.
En utfordring ved dette er at ikke alle bestemmelsene blir omfattet av retningslinjene i denne
omgangen. Systemansvarlig kan vurdere å inkludere bestemmelser som foreløpig ikke omfattes
av § 28a. Som et minimum er det viktig at retningslinjene som utarbeides nå ikke gir et
misvisende bilde av hvilke virkemidler systemansvarlig har til rådighet.
For vedtak om aktivering og deaktivering av systemvern, skal retningslinjene beskrive hvilke
vurderinger systemansvarlig legger til grunn. Det skal fremgå hvordan systemansvarlig har
vurdert virkemiddelet systemvern opp mot øvrige virkemidler, hvilke faktorer som inngår i
beslutningen, hvilket informasjonsgrunnlag beslutningen tas på og forholdet til andre
beslutninger, for eksempel i en anstrengt driftssituasjon. Formålet er at de som blir berørt av
vedtaket om aktivering og deaktivering, skal ha mest mulig informasjon om hvilke vurderinger
vedtaket bygger på. Også ved systemkritiske vedtak, skal berørte aktører ha tilstrekkelig
informasjon til å forstå hvorfor systemansvarlig har vurdert tiltaket som det mest
samfunnsmessig rasjonelle i det konkrete tilfellet. Et eksempel kan være at vedtaket minimerte
sannsynlighet for utfall for en stor by kontra utfall av en enkelt industriforbrukskunde eller
produsent.
NVE legger til grunn at erfaringer fra klage- eller tilsynssaker inkluderes i retningslinjene. I
tillegg til å angi prinsipper og praksis for virkemiddelbruk, kan retningslinjene gjerne inneholde
eksempler, både fra faktiske og tenkte situasjoner.
Retningslinjene må være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og konsesjonsvilkår. Dette
gjelder hovedsakelig energiloven, systemansvarsforskriften, leveringskvalitetsforskriften og
konsesjon for å utøve systemansvaret. Herunder må retningslinjene også være i tråd med
formålet i systemansvarsforskriften § 1 og prinsippene i § 4.
Flere høringsinstanser tar til orde for å styrke bruken av virkemidler basert på markedsmessige
prinsipper. Virkemidlene har over tid gradvis blitt mer markedsbaserte, og NVE legger til grunn
at denne utviklingen fortsetter. Det fremgår allerede av forskriften § 4 d) at systemansvarlig i
størst mulig utstrekning skal gjøre bruk av virkemidler som er basert på markedsmessige
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prinsipper.2 I tillegg fremgår det av § 1 at systemansvaret skal utøves på en samfunnsmessig
rasjonell måte.
NVE forutsetter at ovennevnte prinsipper reflekteres i retningslinjene. For tilfeller der
prinsippene står mot hverandre, bør retningslinjene angi hvordan de skal avveies mot hverandre.
Mer konkret bør retningslinjene beskrive hvilke situasjoner hvor markedsmessige prinsipper
likevel ikke skal benyttes. For disse tilfellene bør det fremgå av retningslinjene hvorfor
markedsmessige prinsipper ikke benyttes og hvilke vurderinger som i stedet vil bli lagt til grunn
for beslutningen.
NVE er ikke enig i at systemansvarlig må godta utilbørlig utnyttelse av markedsmakt og
deretter henvise saken til konkurransemyndighetene. En slik praksis ville gitt en tilfeldig fordel
for enkelte aktører på bekostning av nettkundene. Utilbørlig utnyttelse av markedsmakt bør i
seg selv være tilstrekkelig grunn til å fravike markedsbaserte løsninger.
I fremtiden vil også forskrifter som implementerer EØS-regelverk kunne påvirke regulering av
systemdriften. Dette gjelder spesielt såkalte nettkoder og retningslinjer3 som vedtas i form av
forordninger. Ved en fremtidig innlemming i EØS-avtalen, vil disse tas ordrett inn i norske
forskrifter. Noen krav til aktørene fremgår direkte av nettkodene, mens andre skal fastsettes
etter en nærmere angitt prosess. Denne prosessen innebærer i hovedtrekk at en eller flere
systemansvarlige skal utarbeide metodeforslag, som deretter godkjennes av de relevante
reguleringsmyndighetene. For Norges del er det i nytt fjerde ledd i energiloven § 6-1 vedtatt at
reguleringsmyndigheten skal godkjenne slike vilkår ved enkeltvedtak. Denne prosessen må ikke
forveksles med godkjenningen etter den foreslåtte § 28a i systemansvarsforskriften. For at
retningslinjene skal gi aktørene god veiledning, er det viktig at de utformes på en pedagogisk
god måte. For dette formålet kan for eksempel lange tekniske beskrivelser skilles ut som
vedlegg til retningslinjene. Vedleggene vil likevel være en integrert del av retningslinjene som
skal godkjennes av NVE.
Det er i høringsdokumentet og dette dokumentet gitt en rekke eksempler på hva retningslinjene
bør inneholde. Opplistingen er ikke ment å være uttømmende.

Rett til å fravike retningslinjene
Høringsinstansenes innspill
Energi Norge og Statkraft mener at systemansvarliges hjemmel til å fravike retningslinjene bør
begrenses til situasjoner der ingen markedsbaserte virkemidler kan løse situasjonen. Berørte
aktører bør bli kompensert i forhold til de ulemper vedtaket påfører.
Statnett viser til at det i høringsdokumentet er angitt «strengt nødvendig» som kriterium for å
fravike hovedregelen om at systemkritiske vedtak skal følge de godkjente retningslinjene, mens
det i forskriftsteksten er benyttet «nødvendig for å unngå eller begrense anstrengte
2
3

Se også tilsvarende bestemmelse i energilovforskriften § 6-1 fjerde ledd.
Forordning (EU):

FCA: 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation
CACM: 1222/2015 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management
EB: 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing
SOGL: 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation
ER: 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on electricity emergency and restoration.
RfG: 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators
DCC: 2016/1388 of 17 August 2016 establishing a Network Code on Demand Connection
HVDC: 2016/1447 of 26 August 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of high
voltage direct current systems and direct current-connected power park modules
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driftssituasjoner eller driftsforstyrrelser». Statnett oppfatter formuleringen «strengt nødvendig» i
høringsdokumentet som en kraftig innskjerping i bruken av systemkritiske vedtak. For eksempel
dersom det fremgår av retningslinjene at aktivering av systemvern benyttes etter gitte kriterier,
kan systemansvarlig i forkant av et varslet ekstremvær både ønske å aktivere systemvern, endre
koblingsbilde, holde flere kraftverk i produksjon etc. Statnett viser til at det alltid skal gis en
skriftlig begrunnelse til NVE og berørte aktører i de tilfeller fjerde ledd blir benyttet. Dersom
denne ordlyden blir stående i forskriftsteksten, oppfatter Statnett dette som en streng og
tidkrevende prosess.
Statnett legger til grunn at for vedtak som ikke er systemkritiske kan retningslinjene fravikes
under gitte omstendigheter, men da må en særskilt og utdypende begrunnelse tas inn i vedtaket.
Norsk Hydro foreslår at retningslinjene skal kunne fravikes også ved alminnelige vedtak når det
er åpenbart at retningslinjene ikke fører til et samfunnsøkonomisk optimalt resultat.
NVEs merknader
Den viktigste oppgaven for systemansvarlig er å opprettholde momentan balanse i
kraftsystemet, og dette har prioritet foran hensynet til enkeltaktører. I § 28a fjerde ledd er det
derfor lagt opp til at systemansvarlig kan fravike retningslinjene i enkelte situasjoner.
Unntaksmuligheten gjelder bare systemkritiske vedtak. Kriteriet for å fravike retningslinjene er
videre at dette er «nødvendig for å forhindre eller begrense konsekvensene av anstrengte
driftssituasjoner eller driftsforstyrrelser.» I forklaringsteksten i høringsdokumentet står det
«strengt nødvendig». Dette er en feiltakelse og det riktige skal være «nødvendig» slik som i den
foreslåtte forskriftsteksten.
Det er systemansvarlig som må vurdere om det er «nødvendig» å fravike retningslinjene. Det er
også systemansvarlig som bestemmer hvordan den aktuelle situasjonen skal håndteres.
Fravikelse av retningslinjene gir ikke i seg selv krav på kompensasjon for de berørte aktørene.
Retningslinjene skal sikre forutberegnelighet for aktørene, men er ikke ment som en utvidelse
av rett til kompensasjon.
Dersom retningslinjene fravikes, skal systemansvarlig i etterkant og innen rimelig tid, gi NVE
og berørte aktører en skriftlig begrunnelse for vedtaket. Herunder bør systemansvarlig også
beskrive hvorfor det var nødvendig å fravike retningslinjene. I etterkant av en slik hendelse er
det naturlig at systemansvarlig vurderer å revidere retningslinjene. På denne måten vil
retningslinjene stadig forbedres og bli mer presise.
Retningslinjene bør utformes slik at det ikke oppstår hyppige behov for å benytte unntaket i §
28a fjerde ledd. Som nevnt ovenfor anbefales det at retningslinjene inneholder kriterier for å
fravike markedsbaserte virkemidler. Det vil derfor ikke være nødvendig å fravike
retningslinjene selv om det oppstår en situasjon hvor markedsbaserte virkemidler ikke er
hensiktsmessige. Videre anbefales det at retningslinjene angir muligheter for forebyggende
tiltak ved varslet ekstremvær eller andre kritiske situasjoner.
Retningslinjene bør derfor utformes med tilstrekkelig fleksibilitet, samtidig som de er
tilstrekkelig detaljert til å sikre en rimelig grad av forutsigbarhet for aktørene. Det kan være
vanskelig å finne den rette balansen mellom fleksibilitet og forutsigbarhet ved første
utarbeidelse av retningslinjene. I denne prosessen er det derfor viktig at systemansvarlig og
øvrige aktører jobber godt sammen for å finne gode løsninger. Videre er det hensiktsmessig å ha
jevnlige revideringer av retningslinjene i løpet av de første årene slik at man kan innarbeide
erfaringer etter hvert.
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For vedtak som ikke er systemkritiske er det ingen tilsvarende unntaksregel og retningslinjene
skal følges. Det kan imidlertid tenkes tilfeller der resultatet ved å følge retningslinjene vil være
svært uheldige og hvor en fravikelse av retningslinjene ikke vil være til skade for noen. NVE
mener dette kun vil være tilfellet i helt spesielle situasjoner og ser ikke behov for å innføre en
generell unntaksregel. I slike særlige tilfeller kan Statnett fravike retningslinjene. Dette må
begrunnes i enkeltvedtak, som kan påklages av berørt aktør. I etterkant må Statnett vurdere om
retningslinjene bør endres.

Klagebehandling
Høringsinstansenes innspill
E-CO Energi mener det er uheldig at NVE i klagesaker vil begrense seg til å vurdere hvorvidt
vedtaket er i tråd med retningslinjene. Det er viktig at man i en klagebehandling får mulighet til
å prøve om vedtaket tilfredsstiller formålet om samfunnsmessig rasjonelle løsninger.
Energi Norge og Skagerak Nett peker på at det ikke er tilstrekkelig for NVE å begrense
eventuell klagebehandling til en vurdering av hvorvidt systemansvarliges vedtak er i tråd med
retningslinjene. Klagebehandling bør følge normal saksgang etter forvaltningsloven.
NVEs merknader
All klagebehandling skal skje i henhold til forvaltningsloven.
Systemkritiske vedtak
I noen tilfeller kan systemansvarlig fatte systemkritiske vedtak. Slike vedtak er unntatt
forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Dersom en part er uenig i at et
vedtak er å anse som systemkritisk, kan dette spørsmålet påklages og behandles av NVE.
Vedtak som ikke er systemkritiske
For vedtak som ikke er systemkritiske må forvaltningsloven følges både i forbindelse med
fastsettelse av vedtaket og ved eventuell klagebehandling.
Forvaltningsloven § 25 stiller krav til begrunnelsens innhold ved enkeltvedtak. I begrunnelsen
skal det vises til hvilke regler og hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på. Videre skal
vedtaket normalt beskrive hovedhensynet som har vært avgjørende ved utøving av
forvaltningsmessig skjønn. I forvaltningsloven § 25 tredje ledd fremgår det følgende:
«Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til
retningslinjene være tilstrekkelig.»
Retningslinjene som utarbeides vil på den måten kunne forenkle systemansvarlig sin
saksbehandling når de skal fatte enkeltvedtak.
Det forventes ikke at retningslinjene vil regulere alle tenkelige tilfeller. For tilfeller som ikke er
dekket av retningslinjene, må systemansvarlig foreta en konkret vurdering og i vedtaket
beskrive hovedhensynet som har vært avgjørende for saken.
NVEs klagebehandling
NVE må i vår klagebehandling vurdere om vedtaket er i tråd med gjeldende regelverk, at
reglene for saksbehandling er fulgt og at vedtaket bygger på riktig faktum.
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Når det gjelder skjønnsutøvingen, vil NVE vurdere om retningslinjene er fulgt. En av
hovedhensiktene med retningslinjene er å sikre forutsigbarhet for aktørene. Det er derfor viktig
at også NVE forholder seg til retningslinjene. Dersom NVE konkluderer med at retningslinjene
er fulgt, vil klagen normalt ikke føre frem.
For de tilfellene der retningslinjene ikke dekker det aktuelle tilfellet, vil NVE foreta en konkret
vurdering om systemansvarliges vedtak er hensiktsmessig.
Dersom NVE i klagebehandlingen kommer frem til at retningslinjene gir resultat som ikke er
samfunnsmessig rasjonelt, vil NVE kunne be systemansvarlig om å endre retningslinjene.

Endelig forskriftstekst
§ 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 Norges vassdrags- og energidirektorat.
Systemansvarlig skal utarbeide forslag til retningslinjer som sendes berørte aktører på
høring. Forslaget sendes deretter til Norges vassdrags- og energidirektorat for godkjenning
sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom Norges
vassdrags- og energidirektorat 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. Norges vassdrags- og
energidirektorat 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 Norges
vassdrags- og energidirektorat og berørte aktører en skriftlig begrunnelse for vedtaket.
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2.2 § 5 Flaskehalser og elspotområder
Forslag
§ 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
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.

Innhold i retningslinjer
Høringsinstansenes innspill
Innkomne høringsinnspill til § 5 gjelder i all hovedsak innføring av krav til retningslinjer og
foreslåtte endring i bestemmelsen om systemkritisk vedtak som gjelder § 5 om budområder og
flaskehalser.
E-CO Energi viser til at den europeiske retningslinjen for kapasitetsfastsettelse og
flaskehalshåndtering (CACM) legger vekt på at inndeling av budområder skal oppfylle kriterier
som har betydning for hele kraftmarkedets effektivitet, og mener det er uheldig at ikke kriterier
knyttet til markedseffektivitet omtales i føringene for hva retningslinjene skal behandle.
Statnett har ingen konkrete merknader til endringene som er foreslått i forskriftsteksten, og
mener den foreslåtte endringen med retningslinjer som skal høres og godkjennes stemmer godt
med den utviklingen man ser for budområder gjennom CACM. Statnett mener at det i noen
tilfeller vil være aktuelt med endringer som ikke vil medføre behov for en omfattende høring, f.
eks. endringer som følge av nye linjer i transmisjonsnettet med nye navn og endepunkter.
Norsk Industri skriver at nye retningslinjer må som minstekrav sørge for tilstrekkelig
involvering av berørte aktører i forkant av endringer i budområdeinndeling, og at berørte aktører
må få presentert bakgrunn for foreslått endring og en konsekvensutredning som inneholder
systemimplikasjoner og kostnadsvirkninger for omleggingen. Norsk Industri skriver videre at
systemansvarlig må gjøre rede for eventuelle drøftinger av alternativer til budområder og
hvorfor disse ikke er tilstrekkelig.
Norsk Industri kommenterer at de tidvis opplever systemansvarliges praksis med
opprettelse/omlegging av budområder som vilkårlig, der påfølgende kostnader for store
forbrukere ved omlegging knapt vektlegges i det hele tatt.
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NVEs merknader
I fremtiden vil prinsippene som legges til grunn for systemansvarliges vurderinger ved
endringer i budområder og prosessen for endringer være i tråd med til enhver tid gjeldende rett
og godkjente retningslinjer. Prinsippene som fremgår av retningslinjene skal bidra til å sikre et
effektivt kraftmarked, herunder transparente prosesser og aktørinvolvering i forbindelse med
inndeling av budområder.
I retningslinjene skal systemansvarlig beskrive nærmere prosess med aktørene og hvilken
informasjon aktørene kan forvente å få og grunnlaget for denne. Retningslinjene skal også
spesifisere prinsippene som skal ligge til grunn for å vurdere behov for endringen og vurdering
av konsekvenser. Ved utforming av retningslinjene vil aktørene få anledning til å komme med
innspill til innholdet i disse.
NVE forutsetter at retningslinjene etter ny § 28a som et minimum beskriver prinsippene for
endring og rutiner for informasjon til NVE og aktørene. NVE forventer at retningslinjene
inneholder en beskrivelse av hvordan systemansvarlig vurderer behovet for å endre
budområdeinndelingen. Blant annet bør det fremgå hvordan systemansvarlig vurderer
forsyningssikkerhet og driftssikkerhet, og hvordan inndelingen samsvarer med faktiske
strukturelle flaskehalser.
Retningslinjene bør også inneholde grunnlaget for å vurdere samfunnsøkonomisk effektivitet,
blant annet metodene for å vurdere påvirkning på forhold som tilgjengelig kapasitet i
markedene, påvirkning på markedspriser i berørte budområder og påvirkning på det finansielle
markedet.
NVE legger til grunn at i de fleste tilfellene vil fastsettelse av budområder kunne foretas mer
enn tre måneder før iverksettelse. I disse tilfellene vil fastsettelsen ikke være systemkritiske
vedtak etter den endrede § 28 tredje ledd. Det bør spesifikt fremgå av retningslinjene hvilke
kriterier systemansvarlig legger til grunn når de vurderer behovet for å endre
budområdeinndeling som systemkritisk vedtak.
Ved utarbeidelse av retningslinjene vil hensynet til systemansvarliges behov for fleksibilitet og
aktørenes behov for forutsigbarhet måtte balanseres.
Videre ved en fremtidig implementering av CACM-forordningen i norsk rett vil retningslinjene
i tillegg tilpasses slik at disse er i overenstemmelse med dette regelverket.
For øvrig vises det til omtale i høringsdokumentet punkt 2.2.2 om innhold i retningslinjene.

Øvrige kommentarer
Høringsinstansenes innspill
Lyse Elnett mener at ved flaskehalser er det viktig at det er et omforent syn mellom anleggseier
og systemansvarlig, og data i Fosweb4 er et viktig redskap. Lyse mener at systemansvarlig bør
ha vært i dialog med anleggseier før endelig grense settes.
Statkraft og Energi Norge vise til at systemansvarlig ikke alltid håndterer flaskehalser i
regionalnettet, og at det er et behov for å tydeliggjøre ansvar og roller i regional- og
4

Fosweb er konsesjonærenes kontaktpunkt til systemansvarlig, og skal forenkle prosessene for å etterleve
systemansvarsforskriften. Fosweb inneholder moduler for innsamling av kraftsystemdata,
driftsstanskoordinering og feilanalyse.
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distribusjonsnett. Statkraft ønsker at systemansvarlig i større grad sørger for at de andre
nettaktørene følger forskriften, og håndterer de rollene de har. Energi Norge mener at
flaskehalshåndtering i regional- og distribusjonsnettet er et eksempel på tema som potensielt
krever en justering av roller og ansvar i forhold til hva forskriften legger opp til per i dag.
NVEs merknader
NVE legger til grunn at innspillet til Lyse Elnett vedrørende dialog mellom systemansvarlig og
anleggseier i forbindelse med fastsettelse av endelig overføringsgrense er relatert til § 7 første
ledd i systemansvarsforskriften om overføringsgrenser. NVE tar innspillet med seg til neste
runde med endringer av forskriften.
Utgangspunktet i systemansvarsforskriften er at systemansvarlig har ansvaret for å håndtere
flaskehalser i transmisjons- og regionalnettet. NVE arbeider for tiden med avklaring av roller og
ansvar mellom systemansvarlig og øvrige nettkonsesjonærer. En eventuell endring i regelverket
eller presisering vil komme når dette arbeidet er ferdig. NVE tar med innspillet fra Statkraft og
Energi Norge i dette arbeidet.

Endelig forskriftstekst
§ 5. Flaskehalser og budområder
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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2.3 § 6 Handelsgrenser
Forslag
§ 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.

Transparens og innhold i retningslinjer
Høringsinstansenes innspill
Statkraft og Energi Norge etterlyser et punkt som pålegger systemansvarlig å publisere
prognoser for handelskapasitet fremover i tid. Statkraft og Energi Norge opplever at krav i Nord
Pools regelverk og Transparensforordningen5 om publisering av endring i overføringskapasitet
ikke etterleves, og at det informeres for sent og usammenhengende via UMMer6. BKK
Produksjon mener retningslinjene må stille krav til hvordan informasjon om fastsettingen av
kapasitet skal gis, og gi pålegg om publisering av prognoser for handelskapasitet. E-CO Energi
skriver at fastsettelse av handelsgrenser og prognoser for fremtidige handelsgrenser har meget
stor påvirkning på vannverdiene, og at så lenge handelskapasitetene er så volatile som i dag så
er det vanskelig å gjøre fornuftige tilpasninger i et vannkraftbasert system. E-CO Energi
påpeker videre at stor usikkerhet vedrørende handelskapasiteter fører til dårlig tilpasset
vannkraftproduksjon med tilhørende samfunnsøkonomiske tap.
Energi Norge mener at det bør innføres et ledd i § 6 som pålegger systemansvarlig å
dokumentere hvor stor del av termisk kapasitet for eksisterende og nye forbindelser som ventes
utnyttet i handelskapasiteten. I tillegg bør systemansvarlig forklare årsaken til større avvik
mellom utbygd og realisert kapasitet. Energi Norge mener at beslutningsunderlaget bør gjøres
tilgjengelig på forespørsel.
Norsk Hydro påpeker at det er essensielt at aktørene mottar spesifikk informasjon om tillatt
handel mellom budområder også i fremtiden, og at slik informasjon mottas i tilfredsstillende tid
og med tilfredsstillende nøyaktighet til at aktørene får tatt hensyn til dette ved budgivning i de
relevante markeder.
BKK Produksjon mener at avbalanseringen mellom et effektivt kraftmarked og hensynet til
tilfredsstillende leveringskvalitet er en krevende oppgave som preges av manglende innsyn og
transparens. BKK Produksjon mener at forslaget om å utarbeide retningslinjer for hvordan
handelskapasitet settes derfor er viktig ved at det kan gi åpning for nødvendig innsyn fra
aktørene og fra kontrollmyndigheten. BKK Produksjon påpeker at retningslinjene må lages slik
at reell innsynsrett realiseres og må inneholde tydelige krav til hvordan balansen mellom
markedseffektivitet og hensyn til leveringssikkerheten skal ivaretas.
5

Forordning (EU) 543/2013

6

«Urgent Market Messages». Markedsmeldinger fra aktører i engrosmarkedet som
hovedsakelig informerer om utilgjengelig kapasitet på produksjon, forbruk og
overføringsforbindelser.
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Norsk Industri er enige med NVE i at uavhengig av valg av metode så må forskriften presisere
at systemansvarlig har ansvar for kapasitetsfastsettelse og at handelskapasitet skal fastsettes
basert på tydelige retningslinjer. Videre bemerker Norsk Industri at retningslinjene som et
minimum skal inneholde en beskrivelse av metode, prinsippene som vektlegges av beregning av
tilgjengelig handelskapasitet og en beskrivelse av til enhver tid gjeldende praksis.
NVEs merknader
NVE er enig i at transparens rundt kapasitetsfastsettelse er viktig for å sikre kraftmarkedets
effektivitet. Slik det står i høringsdokumentet, forutsetter NVE at retningslinjene
systemansvarligskal utarbeide skal som et minimum inneholde en beskrivelse av metode,
prinsippene som vektlegges ved beregning av tilgjengelig handelskapasitet og en beskrivelse av
til enhver tids gjeldende praksis. Ved forslag til endrede retningslinjer skal det gjøres rede for
bakgrunnen for endringen av disse, konsekvenser for berørte aktører og kraftsystemet, samt
forventet ikrafttredelse.
NVE påpeker at krav til transparens ved kapasitetsberegningen vil være en del det nordiske
metodeforslaget7 for flytbasert kapasitetsberegning. Dette forslaget var på høring hos aktører i
2017 og er ikke er gjenstand for høring her. De nordiske reguleringsmyndighetene sendte den
16. mars 2018 et krav om endring av metodeforslaget for flytbasert kapasitetsberegning. I
endringskravet spesifiserte reguleringsmyndighetene minimumskrav til transparens mot
aktørene knyttet til beregningen av handelskapasitet. NVE legger til grunn at retningslinjene vil
være i tråd med den til enhver tid gjeldende metode for kapasitetsberegning.
NVE registrerer at flere aktører ønsker at retningslinjene som systemansvarlig skal utarbeide
pålegger systemansvarlig å publisere prognoser for handelskapasitet. NVE støtter aktørene i at
systemansvarlig bør tilstrebe å publisere prognoser for handelskapasitet. Det nærmere innholdet
i retningslinjene skal utarbeides av systemansvarlig i samråd med bransjen, jf. § 28a.
Ved en eventuell overgang til flytbasert kapasitetsfastsettelse forutsetter NVE at retningslinjene
oppdateres tilsvarende.

Spørsmål om vedtak og klagerett
Høringsinstansenes innspill
Norsk Hydro er av den oppfatning at det ikke er entydig at systemansvarlig sine avgjørelser i
medhold av § 6 ikke er bestemmende for rettigheter og plikter til aktørene i kraftsystemet.
Norsk Hydro mener at dersom systemansvarlig sine avgjørelser etter denne bestemmelsen ikke
er å anse som vedtak, så ber Norsk Hydro NVE redegjøre for hvilken type bindende avgjørelser
en offentlig myndighet kan fatte, utover vedtak. I redegjørelsen mener Norsk Hydro at det er
viktig å få frem hvilken rolle de berørte aktører kan ha i forkant og etterkant av slike
avgjørelser, klageadgang med videre. Dersom NVE mener ingen aktører er berørt av
systemansvarlig sine avgjørelser etter § 6, ber Norsk Hydro NVE redegjøre for hvilken
interaksjon det er mulig for aktørene i kraftsystemet å ha.
Statnett skriver at dersom systemansvarlig fortsatt skal ha ansvar for fastsettelse av
handelskapasitet, og organisert markedsplass er forpliktet til å forholde seg til denne
fastsettelsen, så er Statnett av den klare formening at dette fortsatt må sees på som
systemkritiske vedtak. Videre skriver Statnett at de ikke ser hvordan de kan fatte beslutninger
7

Se punkt 2.1.5
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som er bindende for enkeltaktører uten å betegne dette som vedtak, og vi ber NVE revurdere
forslaget om å fjerne § 6 fra listen over systemkritiske vedtak.
Lyse Elnett mener at det må være mulig å påklage systemansvarliges vedtak relatert til
kapasitetsfastsettelse.
NVEs merknader
Som nevnt i høringsdokumentet har NVE etter en konkret vurdering kommet til at fastsettelse
av handelskapasitet ikke er et vedtak etter forvaltningsloven. Dette er et juridisk spørsmål som
må avgjøres med utgangspunkt i forvaltningslovens regler om vedtak, se § 2 første ledd bokstav
a.
I vurderingen har NVE lagt vekt på at beslutningene ikke gir noen aktører en direkte rettighet
eller forpliktelse. Beslutningene legger grunnlaget for krafthandel på tvers av budområder og
prisene settes i markedet. Det er også et moment i vurderingen at handelsgrensene fastsettes
med utgangspunkt i fysiske begrensninger i overføringsnettet. I fremtiden vil dette skje
automatisert etter fastsatte algoritmer, såkalt flytbasert markedskobling. Å karakterisere dette
som vedtak er heller ikke formålstjenlig, siden det fastsettes flere hundre slike handelsgrenser
per døgn. Aktørene kan ikke forvente en formell saksbehandling etter forvaltningsloven for hver
enkelt beslutning. Dersom beslutningene hadde vært å anse som vedtak, ville de i så fall ha vært
forskrifter og ikke enkeltvedtak, siden de får betydning for alle som kjøper eller selger kraft i
Norge.
NVE har derfor kommet til at dette ikke er å anse som vedtak. Vurderingen må ses i
sammenheng med forslaget om å utarbeide retningslinjer hvor bransjen får mulighet til å
komme med innspill. Etter NVEs vurdering vil hensynet til forsvarlig saksbehandling bli best
ivaretatt på denne måten.
Siden beslutningene ikke er å anse som vedtak er det heller ikke behov for å unnta dem fra
forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. NVE har derfor foreslått å endre § 28 tredje ledd slik
at referansen til § 6 fjernes. Foreslått endring av § 28 er nærmere beskrevet i kapittel 2.8.
Siden beslutningene om handelsgrenser ikke er enkeltvedtak, har aktørene ikke formell klagerett
etter forvaltningsloven. NVE oppfordrer aktører som har synspunkter på fastsettelsen av
handelskapasitet om å fremme disse i forbindelse med høringen av utkast til retningslinjer.

Øvrige kommentarer
Høringsinstansenes innspill
E-CO Energi skriver at det er bekymringsfullt dersom dagens praksis skal nedfelles i
retningslinjer og at dagens praksis skal bestå. E-CO Energi skriver at valg av metode for å
håndtere flaskehalser i nettet bør baseres på kriterier knyttet til prissignaler, insentiver og
samfunnsøkonomiske beregninger, og at videreføring av dagens praksis ikke gir innsyn i
vurderingene som gjøres ved valg av metode. E-CO Energi mener at det bør skilles mellom
fastsettelse av handelsgrenser ved intakt nett og ved begrenset nett; ved intakt nett er det viktig
at markedsaktørene får riktige prissignaler, mens ved begrenset nett er det eier av begrenset
anleggsdel som bør få insentiver til å få tilbake full kapasitet så raskt så mulig. E-CO Energi

18

påpeker videre at det bør være en diskusjon rundt hvilke «Critical network element»8 som skal
være med i beregningen i en flytbasert kapasitetsfastsettelse spesielt, og at det er behov for en
bredere gjennomgang av fastsettelse av handelsgrenser generelt. E-CO Energi trekker frem
Tyskland og Danmarks avtale om garantert handelskapasitet, og spør om dette er en metode
som også kan innføres i Norge for å gi bedre insentiver til anleggseier og mer stabile
markedsforhold for markedsaktørene.
Norsk Industri registrerer NVEs forslag om å justere ordlyden i § 6 vedrørende utlevering av
informasjon om handelskapasitets. Norsk Industri skriver videre at NVE har rett i at
"fastsettelse" av handelskapasitet ved flytbasert markedskobling ikke er mulig å utlevere i tråd
med dagens forskriftsformulering. Norsk Industri mener i denne sammenheng at
systemansvarlig bør gjøres pliktig til å informere markedsaktører grundig ved første mulige
anledning, i hvordan en ny markedskoblingsmodell vil fungere sammenlignet med dagens
modell. I den sammenheng understreker Norsk Industri viktigheten av NVEs foreslåtte
formulering: "Systemansvarlig skal offentliggjøre informasjon knyttet til tilgjengelig
handelskapasitet i rimelig tid før de tas i bruk".
NVEs merknader
Forslaget fra de nordiske systemansvarlige nettselskapene (TSOene) om flytbasert
kapasitetsfastsettelse har vært på høring hos aktører i 2017. Valg av metode for
kapasitetsberegning er derfor en egen prosess som ikke er gjenstand for høring her. De nordiske
reguleringsmyndighetene sendte den 16. mars 2018 et krav om endring til de nordiske TSOene
sitt forslag om metode for flytbasert kapasitetsberegning. I dette brevet spesifiserer
reguleringsmyndighetene minimumskrav til transparens mot aktørene knyttet til beregningen av
handelskapasitet.
Systemansvarlig vil utarbeide retningslinjer hvor detaljer knyttet til metode og prinsipper ved
kapasitetsfastsettelse vil fremgå. NVE legger til grunn at retningslinjene vil være i tråd med den
til hver tid gjeldende metode for kapasitetsfastsettelse, og vil sikre transparens i utøvelsen av
systemansvaret.

Endelig forskriftstekst
§ 6. Fastsettelse av handelskapasitet
Systemansvarlig har ansvar for fastsettelse av handelskapasitet mellom budområder, per
tidsenhet.
Systemansvarlig skal offentliggjøre informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet i
rimelig tid før de tas i bruk.

8

«Critical Network Element» er definert i Forordning (EU) 543/2013: “A network element either within a
bidding zone or between bidding zones taken into account in the capacity calculation process, limiting the
amount of power that can be exchanged.”
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2.4 § 8 Anmelding, planlegging av produksjon og
effektregulering
Forslag
§ 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.
§ 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
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.
§ 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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Generelle kommentarer
NVEs forslag innebærer at dagens bestemmelse deles inn i tre bestemmelser. Det har ikke
kommet noen innvending til den foreslåtte inndelingen. Flere av høringsinstansene viser til
forslaget om ny § 28a om retningslinjer. For en nærmere gjennomgang av innhold og
utarbeidelse av retningslinjer vises det til punkt 2.1.

Anmelding og planlegging
Høringsinstansenes merknader
Statkraft og Energi Norge peker i sine høringsuttalelser på at dagens forskriftstekst i § 8 første
ledd, § 8a tredje ledd og praktisering av disse innebærer en forskjellsbehandling mellom
uregulerbar produksjon og forbruk, ettersom ubalanser for forbruk aksepteres mens det er krav
om at uregulerbar produksjon skal følge anmeldt produksjonsplan. Begge viser til at ved pålegg
om nedregulering av uregulerbar produksjon for å følge produksjonsplan innebærer det et
samfunnsøkonomisk tap. Statkraft viser også til at ubalanseprisen sammen med en pragmatisk
og ikke-diskriminerende tolkning av bestemmelsen skal gi aktørene riktige insentiver og sørge
for optimal tilpasning samtidig som forsyningssikkerheten kan ivaretas.
Agder Energi foreslår at «regulerstyrke og tilgjengelig reserve (for stasjon/stasjonsgruppe)» i §
8a første ledd strykes og erstattes med et mer generelt uttrykk som for eksempel «rapportere til
systemansvarlig egen produksjonsplan med tilhørende leveranse i reservemarkedene». Agder
Energi oppfatter «tilhørende regulerstyrke og tilgjengelig reserve (for stasjon/stasjonsgruppe)
som et særnorsk krav som ikke er tilpasset en harmonisert nordisk utvikling av
reservemarkedene, hvor det legges i større grad opp til verifisering av leveranser og respons.
Norsk Hydro ber om at det vurderes hvorvidt siste frist for endring av innrapporterte
produksjonsplaner kan flyttes nærmere enn 45 minutter før driftstimen, da dette kan bidra til å
redusere avvik mellom innsendte produksjonsplaner og aktørenes faktiske produksjon.
NVEs kommentarer
NVE vil presisere at innholdet i § 8 første ledd og § 8a tredje ledd er en ren videreføring av
dagens bestemmelse. Formålet med bestemmelsene om anmelding i balanse og at konsesjonær
plikter å følge produksjonsplan i §§ 8 og 8a er for å ivareta hensynet til driften av kraftsystemet
og behovet for å sikre løpende balanse i planfasen for å redusere strukturelle ubalanser.
Innholdet i disse to bestemmelsene var ikke en del av høringen. NVE tar innspillet til
orientering.
Når det gjelder kravet i § 8a første ledd om å rapportere regulerstyrke og tilgjengelig reserve per
stasjonsgruppe er NVEs vurdering at krav om budgivning og rapportering pr stasjonsgruppe er
viktig informasjon for å bidra til at systemansvarlige håndterer ubalanser på en mest mulig
hensiktsmessig måte. Dersom kravet fjernes mister også systemansvarlig viktig informasjon.
NVE vil fortløpende vurdere hvordan en harmonisert nordisk utvikling av reservemarkedene
eventuelt vil kunne påvirke dette kravet og om det er behov for endringer.
Til kommentaren fra Norsk Hydro om at gjeldende krav om at konsesjonær må rapportere
endringer i produksjonsplaner må gjøres senest 45 minutter før driftstimen, vil NVE presisere at
denne tidsfristen er fjernet i forslag til § 8a. Ny tekst er «Systemansvarlig fastsetter frist for å
sende inn endring i produksjonsplaner.». Frist for endring av innrapporterte produksjonsplaner
vil i tråd med forslaget til ny § 8a første ledd siste setning fremgå av systemansvarlig sine
retningslinjer.
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Planlegging av effektregulering
Høringsinstansenes innspill
Statnett legger til grunn at den nye teksten i § 8b første ledd muliggjør en videreføring av
systemtjenesten «produksjonsflytting». Statnett legger videre til grunn at bruksområdet for
produksjonsflytting utvides ved at detaljen om 15 minutter fjernes, og at Statnett kan beskrive
dette i retningslinjene som skal utarbeides.
Lyse Produksjon foreslår å fjerne § 8b første ledd fordi det legger opp til at godt regulerte
produsenter blir påført effektjusteringer for å redusere strukturelle ubalanser. Lyse Produksjon
mener dette kan håndteres med en finere tidsoppløsning i balansemarkedet. De skriver videre at
godt regulerte aktører i dag må betale ved at de får mindre verdi av sin fleksibilitet, mens
kostnadene til aktørene som forårsaker ubalansen (typisk forbruk) reduseres.
Lyse Produksjon mener det bør presiseres at pålagt produksjonstilpasning kun skal skje dersom
det ikke er mulig å benytte markedet, og at bruk av markedsbaserte løsninger og rett til
kompensasjon må forskriftsfestes.
Statkraft viser til at det må komme klart frem i retningslinjene at produksjonstilpasning kun kan
benyttes dersom andre markedsmessige virkemidler som budområder og spesialregulering er en
dårligere samfunnsøkonomisk løsning enn produksjonstilpasning. Energi Norge mener kriteriet
for når produksjonstilpasning kan benyttes bør forskriftsfestes.
Eco-energi, Statkraft, Lyse Produksjon og Energi Norge mener det bør presiseres at ved bruk av
produksjonstilpasning så bør Statnett betale kompensasjon.
Statkraft mener at det må presiseres at fristen for vedtak om produksjonstilpasning gjelder fra
systemansvarlig (revisjonskontoret) har godkjent driftsstansen, ikke fra vedtak sendes ut til
aktørene, og opplever at vedtakene om produksjonstilpasning sendes ut sent i dag.
Eidsiva Nett skriver at det finnes nettområder hvor man i spesielle lastsituasjoner må tilpasse
produksjonen også i intakt nett. Dette bør også tas hensyn til ved planlegging av
effektregulering.
Norsk Hydro og Norsk Industri påpeker at forslaget i § 8b tredje ledd om rapportering av
planlagt effektregulering er lite konkret hva gjelder hvilke sluttbrukere som omfattes, eller hva
som vil bli krav til innhold og tidsoppløsning for slike planer, ettersom slike opplysninger kun
vil fremkomme av kommende retningslinjer fra systemansvarlig.
Glitre Energi Nett mener at uttrykket «sluttbrukere» i endringsforslaget bør spesifiseres
nærmere da det kan være vanskelig å tyde hvem dette er i de ulike avsnittene.
Lyse Elnett mener at systemansvarlig også bør rapportere data fra sluttbrukere som deltar i
balansemarkeder tilbake til anleggseier, da denne dataen kan være relevant også for drift av
regionalnettet.
NVEs kommentarer
Til Statnetts kommentar om bruksområde for produksjonsflytting viser NVE til at det i
høringsdokumentet er presisert at dagens detaljerte forskrift anses som en avgrensing i
virkemiddelbruken som kan være uheldig og hindre hensiktsmessig bruk av virkemidler. I tråd
med forslaget kan systemansvarlig kreve at produksjonsplaner justeres og fastsetter
tidsoppløsning for endringer i planer. Kriteriene for og omfang av eventuelle krav skal i tråd
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med § 28a fremgå av retningslinjene. Dersom Statnett mener det er hensiktsmessig å utvide
bruksområdet for produksjonsflytting sammenliknet med dagens praksis, skal det tas inn i
retningslinjene.
NVE legger til grunn at i hvilke situasjoner og på hvilket grunnlag systemansvarlig vil vurdere å
gi pålegg om produksjonstilpasning skal fremgå av retningslinjene. I forskriftens § 4 fremgår
prinsipper for utøvelse av systemansvaret. Her fremgår det av bokstav d) at systemansvarlig
skal i størst mulig utstrekning gjøre bruk av virkemidler som er basert på markedsmessige
prinsipper. NVE mener det ikke er grunnlag for å forskriftsfeste dette særskilt for
produksjonstilpasning, men forutsetter at systemansvarliglegger de overordnede prinsippene i §
4 til grunn for sin vurdering, og at det fremgår av retningslinjene. NVE legger videre til grunn at
det ikke er hvorvidt det finnes et marked som er avgjørende, men om markedsløsningene gir
den samfunnsøkonomisk beste tilpasningen. I retningslinjene forventer NVE at systemansvarlig
redegjør for kriterier og på hvilket grunnlag bruk av produksjonstilpasning vil bli vurdert tatt i
bruk.
NVE vil presisere at systemansvarligs praktisering av produksjonstilpasning vil omfattes av
kravet om at det skal utformes retningslinjer som skal godkjennes av NVE. Retningslinjene skal
blant annet inneholde kriterier for bruk av virkemiddelet, hvilke vurderinger systemansvarlig vil
legge til grunn for pålegg om produksjonstilpasning, fordeling av volum mellom produsenter
m.m. NVE er enig med Statkraft i at vedtak om produksjonstilpasning som følge av planlagte
driftsstanser som er godkjent etter § 17, skal komme samtidig som driftsstansen er godkjent.
NVE vil presisere at disse vedtakene, vil være omfattet av endringen i § 28 om når et vedtak
anses som systemkritisk og er unntatt bestemmelser i forvaltningsloven om forberedelse og
klageadgang. NVE legger til grunn at vedtak om produksjonstilpasning på grunn av planlagte
driftsstanser som hovedregel ikke vil være systemkritiske, og kan påklages.
Når det gjelder krav om kompensasjon er NVE enig i at systemansvarlig skal, der det er
samfunnsmessig rasjonelt, bruke markedsbaserte virkemidler for å håndtere flaskehalser. Ved
bruk av markedsbaserte virkemidler vil produsentene få betalt markedsprisen. Per i dag er
NVEs vurdering at det ikke foreligger en god løsning for hvordan kompensering ved
produksjonstilpasning skulle utformes. NVEs vurdering er at en eventuell
kompensasjonsordning ved produksjonstilpasning må utformes slik at det kan fastsettes et nivå
på kompensasjonen som så langt som mulig gjenspeiler det prisen ville vært i en
markedsløsning, og som gir både systemansvarlig og produsentene de riktige insentivene. NVE
vil vurdere å utrede denne problemstillingen nærmere.
Utover dette mener NVE at økt transparens og forutsigbarhet i bruken av produksjonstilpasning
gjennom en mer detaljert beskrivelse av vilkår for bruk, vurderingsgrunnlag og kriterier for
fordeling vil bidra til en mer samfunnsmessig rasjonell bruk av virkemiddelet.
NVE viser til kommentaren fra Eidsiva Nett og legger til grunn at dette dreier seg om behovet
for å begrense produksjon som følge av manglende nettkapasitet i forbindelse med tilknytning
av ny produksjon. NVE ønsker å presisere at det kun er tillatt å gi tilknytning med midlertidig
vilkår om produksjonsbegrensning dersom det foreligger konsesjon og er fattet
investeringsbeslutning for nødvendige investeringer i nettet. Produksjonstilpasning skal i
henhold til bestemmelsen kun benyttes dersom det oppstår begrensinger i nettet som følge av
planlagte driftsstanser eller driftsforstyrrelser.
NVE registrerer innspillet til Glitre Energi Nett om at begrepet «sluttbruker» bør defineres
nærmere. Begrepet «sluttbruker» er definert i forskrift om leveringskvalitet som en kjøper av
elektrisk energi som ikke selger denne videre. NVE vil presisere at denne definisjonen vil bli
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lagt til grunn for «sluttbruker» i systemansvarsforskriften, uten at dette fremgår av
definisjonslisten.
NVE ser at informasjon om sluttbrukere som deltar i ulike reservemarkeder kan være relevante
for anleggseier ved drift av regionalnettet. Det er i denne høringsrunden ikke foreslått endringer
i informasjonsflyten. NVE tar innspillet med i det videre arbeidet om ansvar og roller for
nettselskapene.

Endelig forskriftstekst
§ 8. Anmelding
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.
§ 8a. Planlegging av produksjon
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.
§ 8b. Planlegging av effektregulering
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.
Systemansvarlig kan pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner til
begrensninger i overføringsnettet 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
Forslag
§ 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.

Generelle kommentarer
Høringsinstansenes innspill
Flere av aktørene kommenterer på behovet for bransjeinvolvering rundt hvilke data som skal
rapporteres, slik at de blir omforente og ikke medfører en unødvendig byråkratisk byrde for
aktørene. Agder Energi opplever at det i dag etterspørres data som både er vanskelig å
frambringe og der nytteverdien er uklar. Agder Energi, TrønderEnergi Nett og Lyse Elnett
kommenterer at tilsynelatende små endringer i rapporteringen kan medføre mye arbeid hos
anleggseiere.
Glitre Energi Nett kommenterer at rapporteringsplikten for produksjonsanlegg fra og med 1
MW allerede innrapporteres på overordnet nivå i de regionale kraftsystemutredningene og at
dette bør være tilstrekkelig.
Statnett kommenterer at NVE benytter to ulike begreper i sin omtale av nedre grense for
rapportering av anleggsdata; produksjonsenhet og produksjonsanlegg. Ettersom et kraftverk kan
inneholde én eller flere produksjonsenheter mener Statnett det er viktig å presisere at
rapporteringsplikten gjelder alle kraftverk der samlet installert merkeeffekt i kraftverkene er 1
MW eller over. Statnett ønsker at NVE definerer et egnet samlebegrep som omfatter én eller
flere produksjonsenheter innenfor samme anlegg, og at dette begrepet benyttes i både annet og
tredje ledd.
NVEs merknader
Det fremgår av paragrafens femte ledd at systemansvarlig skal fastsette format, innhold og frist
for rapportering. Dette vil fastsettes i retningslinjene etter § 28a etter at aktørene har fått
anledning til å komme med høringsinnspill. For en nærmere gjennomgang av innhold og
utarbeidelse av retningslinjer vises det til punkt 2.1.
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Til Glitre Energi Netts kommentar om overlappende krav i systemansvarsforskriften § 14a og i
forskrift om energiutredninger, viser NVE til at bestemmelsen om rapportering av
komponentdata i forskrift om energiutredninger § 13 tredje ledd ble opphevet fra og med 1. juli
20179.
NVE er enig med Statnett i at begrepsbruken rundt produksjonsenheter/-anlegg ikke var
konsistent i høringsforslaget. I systemansvarsforskriften benyttes både «produksjonsanlegg»
eller «anlegg» og «produksjonsenhet» ved beskrivelse av krav. NVE legger til grunn at
produksjonsanlegg er et anlegg som består av flere produksjonsenheter. Kravet i § 14a gjelder
ved idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg. NVE mener at begrepet
produksjonsanlegg vil være dekkende også om det kun gjøres endringer i enkelte
produksjonsenheter i et produksjonsanlegg. NVE velger derfor å benytte begrepet
«produksjonsanlegg» gjennomgående i den endelige forskriftsteksten for § 14a.

Nedre ytelsesgrense for produksjonsanlegg tilknyttet
distribusjonsnettet
Høringsinstansenes innspill
Både Statnett og Energi Norge etterlyser en vurdering av hvorvidt grensen for hvilke
produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet som skal omfattes av rapporteringsplikten i §
14a bør harmoniseres med den europeiske tilknytningskoden for produksjonsenheter (RfG).
Tilknytningskoden opererer med 1,5 MW som nedre ytelsesgrense for type Bproduksjonsenheter.
Statnett foreslår også en alternativ løsning der MW-grensen det refereres til i bestemmelsens
annet og tredje ledd tas ut av forskriftsteksten og heller inkluderes i retningslinjene
systemansvarlig skal utforme, jf. § 28a.
Agder Energi mener at den foreslåtte nedre grensen på 1 MW vil gjøre at en del anlegg under 1
MW faller mellom to stoler. Anlegg under 100 kW vil falle inn under «plusskundeordningen»,
der det i liten grad stilles krav utover de alminnelige krav til installasjoner for uttak. Anlegg
mellom 100 kW og 1 MW må dokumenteres på en mer elle mindre likeverdig måte som anlegg
over 1 MW, men foreslås ikke rapportert til systemansvarlig. Agder Energi foreslår at også
anlegg mellom 1 MW og ned til 100 kW tas med i dokumentasjonskravet slik at det kun
gjenstår to kategorier.
NVEs merknader
Bakgrunnen for at NVE foreslo å innføre en nedre ytelsesgrense for produksjonsanlegg på 1
MW i § 14a var å sikre at komponentdata som tidligere ble samlet inn med hjemmel i forskrift
om energiutredninger § 13 tredje ledd kan bli samlet inn med hjemmel i
systemansvarsforskriften § 14a. Forskrift om energiutredninger § 13 tredje ledd ble opphevet 1.
juli 2017.
NVE er oppmerksom på at det i EUs tilknytningskoder opereres med andre ytelsesgrenser enn
dette. Tilknytningskoden RfG kategoriserer produksjonsenheter etter ytelse (type A, B, C og D)
og stiller forskjellige krav til de ulike enhetene. Minimumsgrensene for de ulike enhetene kan i
koden senkes etter forslag fra TSOene, men ikke heves.10 Etter NVEs foreløpige vurdering er
det ikke motstrid mellom implementering av de nye EU-forordningene og
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systemansvarforskriften § 14a. Rapporteringskravene i tilknytningskodene er koblet opp mot
formålet i tilknytningskodene som er å sikre funksjonaliteten i kraftsystemet, og kontrollere
etterlevelsen av disse. På det tidspunkter de nye forordningene som inneholder
rapporteringskrav om anleggsdata blir implementert i Norge vil det være naturlig at denne
rapporteringen også skjer via Fosweb. § 14a har et videre formål enn kun rapporteringskravene i
tilknytningskoden, da § 14a også skal dekke behov for data i forbindelse med
kraftsystemutredninger, og NVEs ytterligere behov for data.
NVE er enig med Statnett om at det kan være fornuftig å flytte MW-grensen ut av
forskriftsteksten og inn i retningslinjene som utformes av systemansvarlig, jf. § 28a. Dette
innebærer at i utgangspunktet har alle eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet
plikt til å rapportere anleggsdata etter § 14a tredje ledd, tilsvarende dagens ordlyd i § 14a. I den
endelige forskriftsteksten får systemansvarlig i et nytt fjerde ledd ansvar for å fastsette en nedre
ytelsesgrense for hvilke produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet som skal omfattes av
rapporteringsplikten i § 14a.
Dette skal gjøres etter kravene til utarbeidelse av retningslinjer, som beskrevet under punkt 2.1.
Ved å flytte avgrensningen av nedre ytelse ut av forskriftsteksten og inn i retningslinjene, vil
man i utarbeidelsen av retningslinjene måtte vurdere hvorvidt prosessen for rapportering, eller
detaljeringen i rapporteringsplikten bør differensieres avhengig av ytelse.

Rapporteringsplikt og rapporteringssystem
Høringsinstansenes innspill
Flere av høringsinstansene er opptatt av å sikre en effektiv rapportering av anleggsdata.
Lyse Elnett er positive til at rapportering av data samordnes, og mener det bør vurderes å
opprette en felles database for områdekonsesjonærer, NVE, systemansvarlig og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Hafslund kommenterer at det må forutsettes at fastsettelse av format, innhold og frist for
rapportering skjer i samarbeid med bransjen, og tilstrebes automatiske overføringer av
anleggsdata slik at man unngår manuelle prosesser.
Aktørene som har kommet med høringssvar er delt i meningen om NVEs forslag om at
områdekonsesjonærene skal ha ansvar for å samle inn dokumentasjon og rapportere til
systemansvarlig om produksjonsanlegg tilknyttet eget distribusjonsnett. Agder Energi mener det
vil være unødvendig byråkrati at områdekonsesjonærene skal rapportere inn på vegne av
anleggskonsesjonærene. En ansvarsfordeling der anleggskonsesjonærene rapporterer direkte til
systemansvarlig ville etter Agder Energis syn medføre en større grad av likhet i hva slags
dokumentasjon som innrapporteres, uavhengig av hvilken områdekonsesjonær anlegget er
tilknyttet.
Helgeland Kraft og BKK Nett mener også at eiere av produksjonsanleggene bør rapportere
direkte til systemansvarlig. Helgeland Kraft påpeker at eiere av produksjonsenheter er
fullverdige aktører i kraftsystemet, og at de som konsesjonærer burde være i stand til å ivareta
alle aspekter vedrørende egne anlegg. BKK Nett mener at det i størst mulig grad bør legges til
rette for at eiere av produksjonsanlegg rapporterer direkte i Fosweb, i den grad konsesjonærene
besitter den nødvendige kompetansen.
Agder Energi kommer i sitt innspill med et forslag til hvordan innrapporteringsprosessen kan
legges opp. Forslaget går ut på at anleggskonsesjonærene legger inn informasjon om sitt anlegg
27

direkte i Fosweb, og at saken deretter går videre til områdekonsesjonær for bekreftelse før det
legges inn i registeret til systemansvarlig. På denne måten vil Fosweb fungere som et verktøy
for både områdekonsesjonær og systemansvarlig.
Statkraft påpeker at det vil være mest hensiktsmessig for berørte aktører at alle anleggsdata
rapporteres inn til én ansvarlig part, eventuelt at man rapporterer til et felles system. For det
første fordi dette vil være enklere for de involverte, men også fordi definisjonen av regionalnett
og distribusjonsnett vil kunne endre seg.
Lyse Elnett og Skagerak Nett er positive til NVE sitt forslag om at eiere av produksjonsanlegg
tilknyttet distribusjonsnettet får en plikt til å rapportere anleggsdata til områdekonsesjonærene.
Lyse Elnett kommenterer at det i noen tilfeller er svært krevende å hente inn detaljerte data fra
småkraftprodusentene. Lyse Elnett støtter derfor kravet om at produksjonsanlegg tilknyttet
distribusjonsnettet får en plikt til å rapportere anleggsdata til områdekonsesjonær.
Statnett mener det kan være en fordel at områdekonsesjonærene får ansvaret for å samle
rapporteringen av anleggsdata for produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet. Blant annet
fordi områdekonsesjonærene som regel er bedre informert om disse anleggene enn
systemansvarlig normalt vil være. Statnett peker imidlertid på potensielle utfordringer knyttet til
at områdekonsesjonærene vil bli et mellomledd mellom eier av produksjonsenheten og
systemansvarlig i tilfeller der det avdekkes mangler eller feil i rapporteringen. Statnett ber
derfor om at NVE er tydelig på at områdekonsesjonærene må tilpasse sin datainnsamling til
systemansvarligs behov/krav for innrapportering av slike anlegg.
NVEs merknader
NVE ønsker et effektiv rapporteringssystem hvor systemansvarlig og nettselskapene får tilgang
på nødvendige data.
Det har kommet inn flere kommentarer til forslaget om ansvarsfordelingen for rapportering etter
§ 14a. NVE oppfatter det slik at høringsinstansene oppsummert mener følgende:
-

Det må være en effektiv rapportering av data.

-

Flere mener data helst bør rapporteres direkte inn i fosweb av konsesjonærene.

-

Det er positivt at områdekonsesjonær får tilgang på anleggsdataene for
produksjonsanlegg i sitt distribusjonsnett.

-

Områdekonsesjonær er som regel bedre informert om de nye produksjonsanleggene i
distribusjonsnettet enn systemansvarlig.

NVE er enig i disse punktene og ser fra høringsinnspillene at den foreslåtte ordlyden i § 14a kan
tydeliggjøres. NVE viser til at formålet med å endre § 14a var å redusere rapporteringsbyrden i
forbindelse med kraftsystemutredningene, og i større grad sikre at områdekonsesjonærene får
tilgang til data for anlegg tilknyttet sitt nettområde.
NVE har derfor kommet frem til at det er nødvendig med noen justeringer i bestemmelsen
sammenlignet med det som ble foreslått i høringsutkastet. NVE forskriftsfester følgende
ansvarsfordeling i § 14a:


Konsesjonærer/eiere av anlegg på alle nettnivåer plikter å rapportere data til
systemansvarlig.



Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i
henhold til denne bestemmelsen. (Fosweb)
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Områdekonsesjonær skal ikke tillate at anlegg i distribusjonsnettet settes i drift før de
har kontrollert at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig.

Den endelige forskriftsteksten fremgår av punkt 2.5.8. Endringene er forklart i mer detalj under.
Anleggseiers/-konsesjonærs plikt til å rapportere anleggsdata
Systemansvarsforskriften § 14a pålegger en plikt for produsentene og øvrige konsesjonærer å
rapportere anleggsdata før anleggene idriftsettes. I regional- og transmisjonsnettet gjelder dette
for konsesjonær av både forbruk, produksjon- og nettanlegg. I distribusjonsnettet gjelder plikten
for eiere av produksjonsanlegg.
I henhold til den foreslåtte teksten skulle eiere av produksjonsanlegg i distribusjonsnettet
rapportere til områdekonsesjonær, men dette endres nå til systemansvarlig.
Dataene skal rapporteres etter det formatet, innhold og frist systemansvarlig fastsetter.
Dersom systemansvarlig ser det som hensiktsmessig å tillate at produsenten rapporterer med
bistand fra tredjepart, for eksempel konsulenter eller tilknyttet områdekonsesjonær, er dette noe
systemansvarlig kan vurdere å legge til rette for ved utformingen av retningslinjene og
rapporteringssystemer.
Det er produsentenes ansvar å rapportere korrekte data til systemansvarlig. Prosedyrer for
hvordan man kan sikre at det rapporteres korrekte data og hvordan eventuelle feil skal
korrigeres, skal beskrives i retningslinjene etter § 28a
Systemansvarlig skal motta anleggsdata og sørge for effektive systemer og rutiner
Høringsuttalelsene var tydelige på at det er mest hensiktsmessig med en felles nasjonal database
for anleggsdata. Som nevnt i høringsdokumentet mener også NVE at rapportering av data om
kraftsystemet bør samles på ett sted, i Fosweb. Statnett utvikler allerede Fosweb for å samle inn
anleggsdata etter fos § 14a, inkludert data til regionale kraftsystemutredninger.
NVE mener det er hensiktsmessig å presisere dette i et nytt sjette ledd som lyder slik:
«Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering etter
denne paragrafen». Dette er en plikt som går igjen i flere av bestemmelsene i
systemansvarsforskriften som omhandler rapportering til systemansvarlig, se §§ 7, 12, 13 og 14.
Det mest hensiktsmessige er at systemansvarlig gjennomfører dette ved utvikling av Fosweb.
Som nevnt ovenfor forskriftsfestes det at anleggseiere tilknyttet distribusjonsnettet skal
rapportere direkte til systemansvarlig, men at områdekonsesjonær skal kontrollere at
anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før anlegget idriftsettes. For at dette skal kunne
gjennomføres på en effektiv måte, må systemansvarlig utvikle en funksjonalitet for dette i
Fosweb.
Områdekonsesjonærenes plikter og rettigheter
I det opprinnelige forslaget fikk områdekonsesjonærene et nytt ansvar for rapportering av
anleggsdata for produksjon i distribusjonsnettet til systemansvarlig. Det er to hovedargumenter
for dette. Det første argumentet er at områdekonsesjonærene ofte vil være bedre informert enn
systemansvarlig om produksjonsanlegg som planlegges tilknyttet deres distribusjonsnett, og vil
enklere kunne følge opp at anleggsdata rapporteres før produksjonsanlegget settes i drift. Det
andre argumentet er at tilgangen på detaljert og oppdaterte kraftsystemdata er viktig i
planlegging og drift, også på lavere nettnivåer.
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NVEs opprinnelige forslag innebar at eiere av produksjonsanlegg i distribusjonsnett skulle
rapportere anleggsdata til den aktuelle områdekonsesjonær, som så skulle rapportere disse til
systemansvarlig. Plikten skulle gjelde før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes
i drift.
NVEs tanke var at både eier av produksjonsanlegg og områdekonsesjonær sine
rapporteringsforpliktelser skulle gjøres i Fosweb, og at områdekonsesjonærenes oppgave i stor
grad ville gå ut på å sikre at eierne av produksjonsanleggene hadde rapportert data i Fosweb før
de ble idriftsatt. NVE ser på høringssvarene at dette kunne misforstås.
Som nevnt ovenfor har NVE landet på at eier av produksjonsanlegg i distribusjonsnettet skal
rapportere anleggsdata til systemansvarlig. Dette skal skje før anlegget settes i drift. Videre
settes det inn en ny setning i tredje ledd som lyder slik: «For produksjonsanlegg tilknyttet
distribusjonsnett skal områdekonsesjonær kontrollere at anleggsdata er rapportert til
systemansvarlig før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift.» I dette
ligger det at områdekonsesjonær skal bruke sin myndighet som netteier til å nekte idriftsettelse
av produksjonsanlegg hvor det ikke er rapportert anleggsdata til systemansvarlig.
Som nevnt innledningsvis har ett av formålene med endringen av § 14a vært at
områdekonsesjonærer skal få informasjon om alle registrerte anlegg tilknyttet sitt nettområde.
Slik den nye regelen er utformet, vil innsyn i anleggsdata for produksjonsanlegg tilknyttet eget
distribusjonsnett være en forutsetning for at områdekonsesjonær skal kunne utføre sine
oppgaver i den nye § 14a. I tillegg har systemansvarlig en generell informasjonsplikt overfor
konsesjonærene etter § 24 andre ledd. Selv om dette ikke står uttrykkelig i forskriften, legger
NVE til grunn at systemansvarlig skal legge til rette for at områdekonsesjonærer skal få denne
informasjon ved hjelp av Fosweb, som beskrevet under forrige deloverskrift.

«i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet»
Høringsinstansenes innspill
I høringsforslaget foreslo man å justere formuleringen «i eller tilknyttet regional- eller
transmisjonsnett» i bestemmelsens første ledd. Statnett påpeker at det for dem er vesentlig at det
ikke bare rapporteres anleggsdata for anlegg «tilknyttet» regional- eller transmisjonsnettet, men
også for anlegg som befinner seg i regional- eller transmisjonsnettet. Statnett foreslår derfor å gå
bort i fra forslaget, og å videreføre den eksisterende formuleringen og betydningen av første
ledd.
NVEs merknader
NVE er enig i Statnett sitt innspill om at den opprinnelige formuleringen «i eller tilknyttet
regional- eller transmisjonsnettet» er mer formålstjenlig enn den foreslåtte formuleringen. NVE
velger derfor å gå tilbake til den opprinnelige formuleringen i endelig forskriftstekst.

Redaksjonelle endringer
I forslaget til ny forskriftstekst var det spesifisert i første, andre og tredje ledd at plikten til å
rapportere skulle skje før nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg settes i drift. NVE
forslår for å forenkle bestemmelsen ved å samle dette kravet i et nytt tredje ledd, første setning.
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Vurdering av behov for ny høring
NVE har gjort endringer i ordlyden i bestemmelsen fra høringsdokumentet. NVE mener
allikevel at det materielt sett kun er mindre endringer i bestemmelsen i forhold til forslaget i
høringsdokumentet. Siden rapporteringen uansett skal skje i Fosweb, er det i stor grad en
formalitet hvorvidt anleggseier skal rapportere til områdekonsesjonær eller til systemansvarlig.
Videre har NVE tatt inn en presisering om at systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner
som sikrer en effektiv rapportering, noe som i praksis innebærer at de må utvikle
funksjonaliteten i Fosweb, og sikre at områdekonsesjonærene på denne måten får tilgang til
anleggsdataene. Dette var imidlertid en forutsetning i høringsdokumentet, og presiseringen
innebærer derfor ingen vesentlig endring av høringsutkastet. Det anses ikke å være behov for ny
høring, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3.

Endelig forskriftstekst
§ 14a. Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse
Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet plikter å
rapportere anleggsdata til systemansvarlig.
Eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet plikter å rapportere anleggsdata
til systemansvarlig.
Rapporteringen etter første og annet ledd skal skje før nye anlegg eller endringer i
eksisterende anlegg settes i drift. For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal
områdekonsesjonær kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før nye anlegg
eller endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift.
Systemansvarlig skal fastsette en nedre ytelsesgrense for hvilke produksjonsanlegg
tilknyttet distribusjonsnettet som omfattes av plikten i første og andre ledd.
Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og frist for rapportering etter denne
paragrafen.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i
henhold til denne bestemmelsen.
Systemansvarlig skal fortløpende oversende til Norges vassdrags- og energidirektorat
opplysninger innrapportert etter første og andre ledd, etter de kravene Norges vassdrags- og
energidirektorat setter.
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2.6 § 21 Systemvern
Forslag
§ 21. Systemvern
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
transmisjonssentralnettet (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 KILEordningen, 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 transmisjonssentralnettet uten etter vedtak av systemansvarlig.

Installasjon og drift av systemvern
Høringsinstansens innspill
Statnett foreslår at det i første ledd i forbindelse med vedtak om installasjon av systemvern eller
nytt ledd presiseres at det finnes to ulike typer systemvern, og at Statnett ikke skal betale for
systemvern som installeres som vilkår for tilknytning. Statnett legger til grunn at det inntil
videre kun vil være Statnett som kan vedta installasjon.
Statnett er positiv til presiseringen i femte ledd om at systemansvarlig kan endre innstillinger på
systemvernet. De viser også til samarbeid med BKK Nett om bruk av systemvern. Statnett
ønsker at NVE i det videre arbeidet med systemvern åpner for at bare Statnett kan vedta
rammene for når og hvordan systemvern skal benyttes, men at operativt bruk kan gjøres av
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andre nettselskap. Statnett ønsker en presisering i sjette ledd at det kun er systemansvarlig som
kan endre innstillinger på systemvern.
IndustriEl mener det er avgjørende at systemansvarlig er helt presis mht. rettigheter, plikter og
insentiver som bidrar til effektiv utnyttelse og utvikling av kraftnettet. Det er viktig at
kostnadsansvaret entydig ligger på den nettansvarlige i det aktuelle punktet. Dette behovet
forsterkes ytterligere ved mer aktivt bruk av systemvern som permanent eller midlertidig
alternativ til nettinvestering. IndustriEl oppfatter dette i tråd med NVEs formulering i
høringsdokumentet, og viser til at det likevel trekkes frem fordi erfaring tilsier at ansvar og
kostnader er eller kan bli et spørsmål.
NVEs merknader
NVE vil presisere at vi ikke har foreslått endringer i retten til å installere systemvern i første
ledd. Etter gjeldende regelverk er det kun systemansvarlig som kan fatte vedtak om installasjon,
aktivering, deaktivering og endring av innstillinger på systemvern.
Den foreslåtte endringer innebærer at dersom det i fremtiden blir aktuelt å tillate installasjon av
systemvern av andre enn systemansvarlig, så presiseres det at systemansvarlig kun har ansvaret
for systemvern som er installert som følge av vedtak fra systemansvarlig, etter § 21.
Dersom man endrer dagens praksis, og vil tillate installasjon av systemvern som vilkår for
tilknytning, vil det ikke være systemansvarlig som fatter vedtak om installasjon og det følger
dermed av foreslått ordlyd at systemansvarlig ikke skal betale for denne typen systemvern. Det
er i dag ikke anledning for nettkonsesjonærer å kreve installasjon av systemvern som vilkår for
tilknytning. For at nettkonsesjonærer skal kunne benytte utkobling eller nedregulering, for
eksempel ved å installere systemvern, som et vilkår for tilknytning, må det fastsettes nærmere
rammer for dette.
I tråd med foreslått ny bestemmelse om retningslinjer skal vedtakene om både installasjon,
aktivering, deaktivering og endring av innstilling følge retningslinjene som systemansvarlig har
fått godkjent av NVE. Vedtakene skal også følge forvaltningslovens krav til forberedelser, med
mindre det gjelder vedtak som anses som systemkritiske i tråd med § 28.
Dersom systemansvarlig mener det mest rasjonelle tiltaket er installasjon av systemvern, kan de
pålegge installasjon av vern selv om underliggende konsesjonær, tilknyttet produsent eller
forbruker er uenig. Vedtak om installasjon av systemvern i slike tilfeller bør inneholde en
nærmere redegjørelse for hva som legges til grunn i vurderingen av om tiltaket er
samfunnsmessig rasjonelt, og ved eventuell uenighet kan aktøren klage på systemansvarliges
vedtak som ikke er systemkritiske, og bringe saken inn for NVE til endelig avgjørelse.

Betaling for etablering og aktivering
Høringsinstansens innspill
Statnett viser til at kostnader forbundet med aktivering er en del av driftskostnadene knyttet til
systemvern, og at det også burde presiseres at avvikling er en del av kostnadene ved vernet.
Statnett foreslår at dette fremgår av tredje ledd.
Norsk Industri og Norsk Hydro mener det ikke fremkommer av nytt fjerde ledd, eller i teksten i
høringsdokumentet hvordan aktørenes kostnader som følge av aktivering av systemvern skal
estimeres, hverken for sluttbrukere eller for produsenter. Det vises til at Norsk Industri og Norsk
Hydro leser forslaget fra NVE slik at systemansvarlig fortsatt skal betale aktørene for aktivering
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av systemvern, herunder både sluttbrukere og produsenter. Norsk Industri ber NVE presisere
dette i oppsummeringen, og eventuelt i forskriftsteksten.
Eidsiva Nett viser til at bruk av systemvern gir en mer komplisert drift. I den grad systemvernet
innføres pga. endringer som det ikke er opparbeidet driftserfaring med, kan det oppstå hendelser
som medfører avbrudd pga. feilutforming av systemvernet. Eidsiva Nett mener det burde
presiseres at kostnader i slike hendelser også burde dekkes av systemansvarlig.
NVEs merknader
NVE er enig med Statnett at det er hensiktsmessig at det av forskriften fremgår at
systemansvarlig skal betale for avinstallering av systemvern, og legger dette inn i
bestemmelsen. Når det gjelder forslaget om at aktivering bør fremgå av tredje ledd, er det NVEs
vurdering at dagens oppdeling i kostnader ved installasjon og drift i ett ledd, og kostnader ved
bruke av systemvernet i et annet, er hensiktsmessig.
NVE vil presisere at dagens ordlyd om systemansvarliges plikt til å betale for aktivering er
videreført uten endringer. NVE legger til grunn til at forskriften i hovedsak skal regulere
rettigheter og plikter, mens systemansvarlig i retningslinjene etter § 28a skal gi en nærmere
beskrivelse av hva som vil bli lagt til grunn for betaling ved aktivering og hvordan betalingen
skal fastsettes, jf. punkt 2.6.4.
NVE legger til grunn at Eidsiva Nett sin kommentar gjelder i tilfeller hvor avbrudd oppstår som
følge av feil i selve systemvernet. NVE vil presisere at systemansvarlig kun skal betale for
utkobling av produksjon eller forbruk når systemvernet er korrekt utløst. Dersom det oppstår
avbrudd som følge av feil eller feilutforming i selve systemvernet, er det å anse som feil i en
nettkomponent og det skal beregnes KILE for hendelsen. Det vil i slike tilfeller være
konsesjonæren som eier systemvernet som er å anse som ansvarlig konsesjonær.

Betaling ved utløsning av systemvern
Høringsinstansens innspill
Flere aktører bemerker at prinsipper for beregning av kompensasjon til berørte aktører i
forbindelse med utløsning av systemvern er forskriftsfestet for forbrukere, men ikke for
produsenter. Statkraft, Energi Norge og Agder Energi mener det burde tydeliggjøres hvordan
produsenter kompenseres, enten gjennom forskrift eller i de nye retningslinjene.
TrønderEnergi Nett mener det er rimelig at systemansvarlig bærer kostnaden ved systemvernet
og at berørte parter kompenseres for de kostnader og ulempene systemvernet innebærer.
TrønderEnergi Nett viser til at det er uklart hvorfor Statnett skal betale sluttbrukere i
regionalnettet direkte og ikke via berørt konsesjonær. Berørt konsesjonær har normalt
informasjon om kunden i tilknytningspunktet som systemansvarlig ikke har, dette kan inkludere
særlige bestemmelser i tilknytningsavtalen knyttet til kompensasjon for blant annet
avbruddskostnader.
Statnett viser til forslaget om at systemansvarlig skal dekke kostnadene ved utløsning av
systemvern som fører til utkobling av sluttbrukere i distribusjonsnett. Ifølge Statnett har de i dag
ikke mulighet til å kvalitetssikre nettselskapenes beregning av avbruddskostnader som følge av
systemvernutløsning. Statnett har ikke tilgang til data som kan bekrefte om systemvernet har
vært korrekt utløst på grunn av lokal feil. Det er viktig at kostnadene tilbakeføres til
sluttbrukerne og ikke fører til en inntekt for berørt konsesjonær. Statnett mener forslaget må
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tolkes slik at Statnett etterskuddsvis skal tilbakebetale avbruddskostnader beregnet av berørt
nettselskap, og at betalingen utgjør 60 % av disse kostnadene.
Norsk Industri og Norsk Hydro viser til forslaget om at systemansvarlig skal betale for
kostnadene i forbindelse med systemvern for sluttbrukere i distribusjonsnettet. Istedenfor at
systemansvarlig skal betale ansvarlig konsesjonær et beløp tilsvarende KILE i forbindelse med
utkobling av sluttbrukere i distribusjosnett, foreslår de at systemansvarlig regnes som ansvarlig
konsesjonær i disse tilfellene.
Statnett er positive til at betalingen for utløsning av systemvern fastsettes med utgangspunkt i
berørte sluttbrukers avbruddskostnader. De forstår det slik at betaling basert på kapittel 9 i
kontrollforskriften11 vil utgjøre den totale kostnaden forbundet med utløsning av forbrukere
tilkoblet et systemvern, og at andre kostnader, for eksempel ødelagt utstyr ikke skal
kompenseres særskilt.
Norsk olje og gass er tilfreds med NVE sin presisering om at systemansvarlig skal kompensere
sluttkunders avbruddskostnad som følge av utløsning av systemvern, og viser til at NVE legger
til grunn at det er sluttkundens avbruddskostnad som systemansvarlig skal betale for. Norsk olje
og gass støtter dette og bemerker at dersom kunden kan dokumentere mer korrekte
avbruddskostnader enn KILE skal disse benyttes.
Norsk Industri og Norsk Hydro mener KILE ikke nødvendigvis vil være representativ for
enkeltsluttbrukere, og viser til at KILE er etablert som en gjennomsnittsordning for hver
kundegruppe. Etter Norsk Industris og Norsk Hydro sitt syn er ikke KILE-ordningen utformet
slik at den gir systemansvarlig de rette insentiver til å fatte de mest samfunnsmessig rasjonelle
beslutninger i valg av plassering av systemvern. Norsk Industri og Norsk Hydro mener det er
svært viktig for aktørene, og for å sikre samfunnsmessig rasjonalitet, at systemansvarlig betaler
de reelle kostnadene. Ifølge Norsk Industri og Norsk Hydro bør de reelle kostnadene kartlegges
for hvert enkelt objekt, når systemvern fører til avbrudd for sluttbrukere.
Lyse Elnett er positive til at systemansvarlig skal dekke alle kostnader relatert til bruk av
systemvern. Med alle kostnader oppfatter Lyse Elnett at KILE også er inkludert dersom
systemvern løser ut.
Agder Energi er enige i foreslåtte endringer i nytt fjerde ledd, som presiserer fordelingen av
KILE-kostnadene mellom nettselskapene.
NVEs merknader
Som det fremgår av høringsdokumentet har NVE sett behov for å presisere nærmere hva som
skal legges til grunn for betalingen ved utløsning av systemvern tilknyttet forbruk.
I tråd med gjeldende ordlyd har både produksjon og forbruk rett til betaling i forbindelse med
utløsning av systemvern. Dette er ikke endret og fremgår av § 21 fjerde ledd. Prinsippene
knyttet til betaling til forbruk er tatt inn i forskriften, fordi det har vært uenighet knyttet til
praksisen, og det er vurdert som hensiktsmessig med en nærmere presisering og avgrensning i
betalingen. For produksjon vil detaljene fremgå av retningslinjene som vil være bindende for
systemansvarlig. Retningslinjene og dermed prinsippene knyttet til produksjon skal godkjennes
av NVE. Ettersom detaljene ikke fremgår av forskriften, vil det være større frihet til å tilpasse
betalingen for produksjon når det er nødvendig, for eksempel ved endringer i reservemarkeder.

11

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
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Ved forbruk vil det være mindre fleksibilitet siden det må utføres en forskriftsendring for å
justere prinsippene for betaling.
Direkte utbetaling til sluttbruker eller via områdekonsesjonær
TrønderEnergi Nett mener det er uklart hvorfor systemansvarlig skal betale sluttbrukere i
regionalnettet direkte og ikke via berørt konsesjonær, og ønsker en avklaring. NVE legger til
grunn at bruk av systemvern er et systemvirkemiddel og det er naturlig at dette går direkte
mellom systemansvarlig og den som berøres av virkemiddelet. Anleggskonsesjonær for
regionalnettet er ikke en berørt part i oppgjøret mellom systemansvarlig og berørt sluttbruker
eller produsent. Dette gjelder på lik linje som at anleggskonsesjonæren for regionalnettet ikke er
part i det økonomiske oppgjøret i forbindelse med kjøp av andre systemtjenester, som for
eksempel balanseringsressurser som kjøpes i regulerkraftmarkedet. NVE mener derfor det er
naturlig at betalingen går direkte mellom systemansvarlig og berørte sluttbrukere i
regionalnettet.
Ved systemvern som løser ut sluttbrukere i distribusjonsnett skal systemansvarlig i tråd med
forslaget dekke kostnadene, og det foreslås i høringsdokumentet at disse kostnadene er KILE.
Ved avbrudd til sluttbrukere i distribusjonsnettet er det naturlig at den aktuelle konsesjonæren
oppgir til systemansvarlig KILE-summen for de utkoblede sluttbrukerne Utbetalingen fra
systemansvarlig vil gå inn som en inntekt innenfor inntektsrammen, og vil dermed føre til at
redusert tariffgrunnlag og reduserte tariffer for kundene i området til den aktuelle
konsesjonæren.
Kvalitetssikring av avbruddskostnader og hendelsesforløp
Statnett kommenterer på at de ikke har mulighet til å kvalitetssikre nettselskapenes beregning av
avbruddskostnader. NVE mener at systemansvarlig gjennom retningslinjene til
systemansvarsforskriften har mulighet til å legge inn krav til informasjonsutveksling og til
dokumentasjon av beregningsgrunnlaget for avbruddskostnadene. Dette er tilsvarende som at
det i leveringskvalitetsforskriften § 2A-4 er gitt krav til informasjonsutveksling mellom
ansvarlig og berørt konsesjonær etter et avbrudd, og rett for ansvarlig konsesjonær til å kreve at
berørt konsesjonær dokumenterer beregningsgrunnlaget for avbruddskostnadene.
Videre kommenterer Statnett på at de ikke har tilgang til data som kan bekrefte om
systemvernet har vært korrekt utløst på grunn av lokal feil. Alle feil i høyspenningsnettet, dvs.
nett med spenning over 1 kV, skal analyseres etter systemansvarsforskriften § 22. Feilanalysen
bør avdekke hva som var årsaken til feilen og dermed også hva som var årsaken til at
systemvernet løste ut. I tilfeller der systemvern løser ut, vil systemansvarlig være konsesjonær
som er involvert i hendelsen. Dersom flere konsesjonærer er involvert, skal systemansvarlig
koordinere analysen. NVE mener derfor at Statnett gjennom feilanalysen vil ha mulighet til å
skaffe tilstrekkelig med informasjon til å bekrefte om systemvernet har vært korrekt utløst, også
på grunn av lokale feil.
Kostnadsgrunnlag for betaling ved utløsning av systemvern
Som presisert i punkt 2.6.2 legger NVE til grunn at ved installasjon av systemvern skal Statnett
gjøre en vurdering av om det aktuelle systemvernet er samfunnsøkonomisk lønnsomt
sammenliknet med alternative tiltak. Generelt bør en nærmere beskrivelse av hva som legges til
grunn for Statnetts vurderinger i forbindelse med installasjon av systemvern fremkomme av
retningslinjene etter ny § 28a, og som skal godkjennes av NVE. Kostnads- og nyttevurdering en
som gjøres i forbindelse installasjon av systemvernet skal fremgå av vedtak som fattes etter
bestemmelsens første ledd, for hvert enkelt systemvern. Disse vedtakene kan påklages til NVE.
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Når det gjelder betaling for utløsning av systemvern mener NVE at denne betalingen skal legge
til grunn de gjeldende KILE-satsene.
Bestemmelsen kan sees på som en forskriftsfestet rett til å inngå en individuell KILE-avtale.
Aktøren vil dermed få en rett til utbetaling istedenfor at beløpet blir omfordelt mellom alle
brukere i området gjennom endringer i konsesjonærenes tarifferingsgrunnlag.
For sluttbrukere i regional- og transmisjonsnettet skal systemansvarlig betale kostnaden ved
utløsningen direkte til sluttbruker. NVE legger til grunn at avbruddskostnadene for sluttbrukere
er lik uavhengig av årsaken til avbruddet. Ved en driftsforstyrrelse eller planlagt utkobling som
medfører avbrudd i forsyningen til forbruk, vil nettkonsesjonær som har feil i eget nett påføres
KILE frem til forsyningen er gjenopprettet. KILE-satsene skal reflektere kundenes kostnader
ved avbrudd overfor nettkonsesjonæren og gi insentiver til riktig nivå på drift, vedlikehold og
investeringer i nettet.

Feil i systemvern
Høringsinstansens innspill
Flere aktører stiller spørsmål til reguleringen i de tilfeller der systemvernet i seg selv er en
bidragsyter til avbrudd. Glitre Energi Nett stiller spørsmål ved at konsesjonær må ta eventuelle
KILE-kostnader i forbindelse med feilfunksjon av et systemvern, og mener dette burde dekkes
av systemansvarlig. Glitre Energi Nett viser til at konsesjonæren har ansvar for driften av
systemvernet, men det er systemansvarlig som pålegger installasjonen, og opplever
ansvarsdelingen i paragrafen som uklar. Glitre Energi Nett viser til at et hvert vern i
kraftsystemet kan forårsake utfall av sluttbrukere ved feilfunksjon, og mener det derfor må være
enighet mellom konsesjonær og systemansvarlig før vern monteres da det er konsesjonær som
ser konsekvensen for sluttbrukerne.
Norsk olje og gass viser til at NVE gjentatte ganger presiserer at systemansvarliges ansvar kun
er knyttet til «korrekt utløsning» av systemvernet. Norsk olje og gass mener dette innebærer at
feilutløsning av systemvern grunnet teknisk eller menneskelig svikt ikke er omfattet. Dette kan
medføre like store kostnader for de berørte parter som en korrekt utløsning. Norsk olje og gass
mener det er viktig at NVE gir systemansvarlig insentiver til å forhindre disse tilfellene, og at
det presiseres i forskriften at det vises særlig oppmerksomhet til dette i forbindelse med FASITrapportering.
Statnett skriver at de er enig i NVE sitt forslag som presiserer at feil i systemvernet som
medfører utfall skal behandles i henhold til gjeldende KILE.
NVEs merknader
NVE er uenig i at det er systemansvarlig som skal bære kostnaden ved feil i systemvernet som
nettanlegg. Feil på selve vernet, feil i installasjon eller andre feil som fører til avbrudd vil på
«vanlig måte» inngå som KILE hos den konsesjonæren som eier og som er ansvarlig for
systemvernet. Bestemmelsen presiserer at systemansvarlig kun skal dekke kostnader forbundet
med selve systemvernet og ved korrekt utløsning, dvs. at betaling kun skal omfatte utløsning
som følge av den hendelsen som systemvernet er vedtatt å skulle utløse ved.
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Tidsperiode for utløsning av systemvern
Høringsinstansens innspill
Flere aktører viser til at NVE legger til grunn at det ved utløsning av systemvern kun er berørte
sluttkunders avbruddskostnad i den perioden systemvernet er årsak til utkoblingen som
systemansvarlig skal betale for. Norsk olje og gass mener det er uklart hvilken periode det siktes
til når NVE i tillegg skriver at systemansvarlig kun har ansvaret i perioden fra korrekt utløsning
av systemvernet og frem til systemansvarlig gir tillatelse til gjeninnkobling. De mener det
skaper uheldig insentiver dersom systemvernet kan kobles inn igjen før kapasiteten i nettet er
gjenopprettet.
Norsk Industri og Norsk Hydro anser det som viktig at betalingen omfatter tidsperioden helt
frem til feilårsak som medfører utløsning av vernet er utbedret, og at dette inkluderer kostnader
som påløper for berørte aktører som følge av utfallet i tidsrommet. Norsk Industri og Norsk
Hydro mener det i de tilfeller feilen er i Statnetts egne anlegg, så er det systemansvarlig som må
få insentivet til å rette opp i forholdene.
Statnett mener også at tidsrommet for korrekt utløsning ikke er entydig beskrevet, og foreslår å
skille mellom hvilke systemvernutløsninger som medfører rett til kompensasjon og hvilket
tidsrom som skal benyttes for å fastsette kompensasjonen. De foreslår å endre fjerde ledd til:
Når systemvernet innebærer utkobling av produsenter eller sluttbrukere, skal også
kostnader for utkoblingsobjekter som følge av korrekt utløsning dekkes i perioden for
systemvernhendelsen… Varighet for systemvernhendelsen regnes som tiden fra
utkoblingen skjer til tillatelse for gjeninnkobling blir gitt eller erstattet av andre
tiltak/vedtak fra systemansvarlig.
NVEs merknader
Flere aktører mener tidsrommet for korrekt utløsning av systemvern ikke er entydig beskrevet i
forskriften, og ønsker en presisering. NVE viser til at forskriften i hovedsak skal regulere
rettigheter og plikter, mens systemansvarlig i retningslinjene etter § 28a skal gi en nærmere
beskrivelse av hva som vil bli lagt til grunn for blant annet betaling ved utkobling. NVE legger
til grunn at en nærmere presisering av tidsrommet for korrekt utløsning, beskrivelse av hva som
regnes som korrekt utløst, i tillegg til prosedyrer for gjeninnkobling bør fremgå av
retningslinjene.

Frekvensstyrt systemvern
Høringsinstansens innspill
Statnett viser til at det er foreslått å fjerne fjerde ledd femte punktum om betaling for
frekvensvern. Statnett bemerker at dette innebærer at de ikke lenger er ansvarlig konsesjonær
ved overnasjonale hendelser, og vil føre til at systemansvarlig betaler berørt nettselskap uten å
være ansvarlig for KILE.
Norsk Industri og Norsk Hydro mener det burde utredes alternative løsninger fremfor
frekvensstyrt systemvern. Dette inkluderer markedsbaserte løsninger. Ifølge Norsk Industri og
Norsk Hydro bør man i første omgang vurdere en løsning hvor deler av nødvendig forbruk på
frekvensvern anskaffes gjennom en markedsløsning, men resten skaffes ved vedtak fra
systemansvarlig. De nevner at de vil ta initiativ til en dialog med Statnett og ber NVE
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kommentere i oppsummeringen hvorvidt en markedsløsning vil være i konflikt med ny
forskriftstekst.
NVEs merknader
I høringsdokumentet foreslo NVE å fjerne tredje ledd femte punktum om betaling for
frekvensvern.
I forbindelse med endringene som gjøres i dagens tredje ledd og innføring av nytt fjerde ledd, så
skal systemansvarlig betale kostnadene ved utkobling av sluttbrukere i distribusjonsnettet. Dette
gjelder også frekvensvern. Systemansvarlig vil altså ikke bli ansvarlig konsesjonær etter
leveringskvalitetsforskriften § 2A-3 ved utløsning av systemvern, men skal, i tråd med forslaget,
dekke kostnadene ved utløsning av alle systemvern. For utløsning av sluttbrukere i
distribusjonsnettet vil utbetalingen fra systemansvarlig gå inn som en inntekt innenfor
inntektsrammen til den aktuelle områdekonsesjonæren, og vil føre til redusert tariffgrunnlag og
reduserte tariffer for kundene i området. Dette er beskrevet i 2.6.4.
NVEs vurdering er at det derfor ikke lenger er nødvendig å spesifikt regulere betaling for
utkobling av sluttbrukere i distribusjonsnettet ved utløsning av frekvensvern.
NVE er generelt positive til at det etableres markedsløsninger hvor dette er mulig. Dersom
nødvendig forbruk knyttet til frekvensvern kan anskaffes gjennom et marked anses det som
positivt. Det er positivt at Norsk Hydro vil ta initiativ overfor Statnett til å se nærmere på
muligheten for en markedsløsning. Ved eventuell innføring av en markedsløsning vil NVE
vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i gjeldende regelverk.

Endelig forskriftstekst
§ 21. Systemansvar
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, vedlikehold
og avinstallasjon 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,
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.
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Konsesjonær kan ikke installere, idriftsette, aktivere eller deaktivere systemvern i
regional- og transmisjonsnettet uten etter vedtak av systemansvarlig.
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2.7 § 22 Feilanalyse og statistikk
Forslag
§ 22. Feilanalyse og statistikk
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.
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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Om forholdet mellom § 22 og leveringskvalitetsforskriften
NVE ser behov for å klargjøre skillet mellom krav gitt i systemansvarsforskriften til feilanalyse
av hendelser og krav til avbruddsregistrering og -rapportering gitt i leveringskvalitetsforskriften.
Frem til nå har driftsforstyrrelser, uavhengig av om de har medført avbrudd eller ikke, blitt
rapportert til systemansvarlig i henhold til systemansvarsforskriften, mens alle hendelser som
har medført avbrudd for sluttbrukere har blitt rapportert til NVE i henhold til
leveringskvalitetsforskriften. Systemansvarsforskriften har dermed fokus rettet mot hendelser
som har hatt betydning for kraftsystemet, mens leveringskvalitetsforskriften har fokus rettet mot
hendelser som har medført avbrudd for en eller flere sluttbrukere.
I henhold til endringene i systemansvarsforskriften § 22 vil noen av rapporteringsforpliktelsene
etter leveringskvalitetsforskriften12 overføres til systemansvarsforskriften. Hensikten er blant
annet å forenkle rapporteringen fra konsesjonær. Endringer i FASIT13-kravspesifikasjon vil
gjøre det enklere å sende inn rapporter til systemansvarlig, samtidig som man hindrer
dobbeltrapportering av hendelser til systemansvarlig og NVE. Samtidig får NVE mulighet til å
hente ut informasjon om driftsforstyrrelser og avbrudd løpende gjennom året.

Generelle kommentarer
Høringsinstansenes innspill
IndustriEl skriver at de understreker viktigheten av NVEs forslag til presisering, spesielt når det
gjelder registrering og analysering av kortvarige underspenninger som kan gi store økonomiske
konsekvenser for enkelte kunder. De mener videre at systemansvarsforskriften bør etablere en
hjemmel for erstatning i tilfeller der sluttbrukere er berørt av kortvarig underspenning.
Norsk olje og gass mener at større industribedrifter tilknyttet transmisjons- og/eller
regionalnettet bør involveres mer i konsesjonærenes arbeid med FASIT. Videre har de
kommentert på hvordan feilanalysen gjennomføres og sluttbrukeres mulighet til å være
involvert i analysearbeidet.
BKK Nett mener at endringene bør tre i kraft 1. januar 2019, samtidig som ny FASITprogramvare tas i bruk.
NVEs kommentarer
Registering og rapportering av spenningskvalitetsfenomener, inkludert kortvarige
underspenninger (også kalt spenningsdipp), er regulert av leveringskvalitetsforskriften § 2A-2.
Det er ikke foreslått endringer i systemansvarsforskriften som innebærer krav om å analysere
eller rapportere kortvarige underspenninger. Det kan imidlertid være tilfeller der en kortvarig
under- eller overspenning medfører driftsforstyrrelse hos en rapporteringspliktig sluttbruker. En
driftsforstyrrelse er i henhold til den nye definisjonen en automatisk, påtvungen eller utilsiktet
utkobling (åpning av bryter, eller sikringsbrudd). Hvilke anleggskomponenter som skal inngå i
rapporteringsgrunnlaget bør fremgå av retningslinjene som systemansvarlig skal utarbeide, jf.
punkt 2.1.

12

Jf. forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet §§ 2A-1, 2A-6 og 2A-7.
FASIT (Feil og avbruddsstatistikk i totalnettet) er et standardisert registrerings- og rapporteringssystem
for feil og avbrudd i kraftsystemet.
13
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Erstatning i forbindelse med kortvarige underspenninger som har medført produksjonsstans hos
sluttbrukere er ikke på høring nå og NVE tar innspillet til etterretning.
Norsk olje og gass mener at større industribedrifter tilknyttet transmisjons- og/eller
regionalnettet bør involveres mer i konsesjonærenes arbeid med FASIT. NVE viser til at det i
annet ledd i gjeldende forskrift allerede er krav om at dersom flere konsesjonærer er involvert i
hendelsen skal systemansvarlig koordinere analysen. Det er ikke foreslått krav som endrer
hvordan feilanalyse skal gjennomføres, men i retningslinjene skal systemansvarlig fastsette krav
til innholdet i feilanalysen.
Endringene i systemansvarsforskriften § 22 vil tre i kraft 1. januar 2019, samtidig som ny
FASIT-programvare tas i bruk. Se mer informasjon under punkt 2.11.

Feilanalyse og rapportering
Høringsinstansenes innspill
Lyse Elnett stiller spørsmål ved at alle driftsforstyrrelser skal rapporteres, uavhengig av om de
har medført avbrudd eller ikke. De ber NVE om å presisere hva som skal registreres og
rapporteres.
Statnett skriver at rapportering av hendelser i lavspenningsnettet og planlagte utkoblinger ikke
er en utvidelse av dagens krav.
NVEs kommentarer
Lyse Elnett ber NVE presisere hva som skal registreres og rapporteres. Alle driftsforstyrrelser i
nettet på alle nettnivå skal rapporteres. Driftsforstyrrelser ned til og med høyspent
distribusjonsnett skal analyseres14. Kravet om å rapportere driftsforstyrrelser (gitt i nye første til
femte ledd), gjelder uavhengig av om de har medført avbrudd for sluttbrukere eller ikke. For
rapportering av planlagte utkoblinger (nye sjette og syvende ledd), er det presisert at det kun
gjelder for planlagte utkoblinger som har medført avbrudd til sluttbrukere.
Statnett kommenterer at rapportering av hendelser i lavspenningsnettet og planlagte utkoblinger
ikke er en utvidelse av dagens krav. NVE bemerker at det ikke er helt riktig. I dag er krav til
rapportering av hendelser i lavspenningsnettet og planlagte utkoblinger (som har medført
avbrudd) gitt i leveringskvalitetsforskriften, men kravet er nytt i systemansvarsforskriften. Med
innføring av nytt system for FASIT-registrering og -rapportering, vil likevel ikke
konsesjonærene få en økt arbeidsmengde ved at rapportering til systemansvarlig innføres.

Tidsfrister
Høringsinstansenes innspill
Hafslund Nett mener det er for tidlig å innføre en tidsfrist på fire ukers kontinuerlig rapportering
av lavspenningsavbrudd fra 1. januar 2019. De begrunner det med at det er stor usikkerhet i
hvordan integrasjon mellom FASIT-programmet, informasjon fra AMS og behandling av
lavspenningsavbrudd i DMS skal håndteres. De vet derfor ikke om det er mulig å registrere og
rapportere lavspenningsavbrudd innen fire uker.

14

Det er ikke krav om å analysere driftsforstyrrelser som oppstår i lavspenningsnettet.
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Energi Norge mener at kontinuerlig rapportering og tidsfristen på fire uker for
lavspenningsavbrudd kan være krevende i mange situasjoner15. Agder Energi foreslår at
lavspenningsrapporteringen normalt skal gjøres innen fire uker og innen åtte uker i
ekstraordinære situasjoner.
Hafslund Nett stiller spørsmål ved hva som skal inngå i feilanalysen som skal rapporteres til
systemansvarlig innen fire uker. Dersom det er fullstendige og godkjente feilanalyser som skal
rapporteres, er ikke det mulig innen fire uker. De peker på at feilanalyse kan ta flere måneder
pga. faktorer som aggregatdrift, oppgraving av kabelfeil, undersøkelse av komponenter sendt til
for eksempel leverandør/SINTEF, osv. Skagerak Nett peker også på enkelte situasjoner der
feilanalysen ikke er mulig å ferdigstille innen fire uker. De mener det bør gis dispensasjon om
utsettelse i slike saker, eller at det skal være mulig å oppdatere allerede innrapporterte
hendelser. Eidsiva Nett, BKK Nett, Glitre Energi Nett, Agder Energi og Norsk Hydro ber også
om mulighet til å bruke mer tid på komplekse driftsforstyrrelser, særlig de som involverer flere
konsesjonærer eller feil, f. eks. etter mye uvær. Eidsiva Nett foreslår at utsettelse kan gjøres i
dialog og forståelse med systemansvarlig. BKK Nett ber om at fristen utvides til at rapportering
skal skje snarest, og innen to måneder. Norsk Hydro mener NVE og systemansvarlig må skille
på når selskapene ikke gjør sitt beste for å følge forskriften og når det er utenforliggende årsaker
til at tidsfristene ikke kan overholdes.
TrønderEnergi Nett mener at å rapportere hendelser i høy- og lavspent distribusjonsnett oftere
enn i dag ikke er hensiktsmessig. De mener den foreslåtte fristen gir betydelig økt
arbeidsbelastning og ber NVE estimere kostnadene og se dem opp mot fordelen ved å innføre
tidsfristene.
Statnett er positive til de foreslåtte tidsfristene. De påpeker at det vil være mulig å sende inn en
foreløpig rapport innen fristen og avtale tidspunkt for innsending av endelig rapport. Fristene
for rapportering til systemansvarlig må sees i sammenheng med fristene for utveksling av
informasjon mellom ansvarlig og berørt konsesjonær.
NVEs kommentarer
I høringsdokumentet foreslo NVE at driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger som har
medført avbrudd for sluttbrukere skulle rapporteres til systemansvarlig innen fire uker,
uavhengig av nettnivå.
Bakgrunnen for den foreslåtte fristen på 4 uker var å innføre løpende rapportering på alle
nettnivå. NVE mener at kvaliteten på feilanalysen blir bedre jo nærmere hendelsen analysen
finner sted. Fristen på fire uker er i dag praksis for driftsforstyrrelser i regional- og
transmisjonsnettet. Tidsfristene henger også sammen med de vedtatte fristene for
kommunikasjon mellom ansvarlig og berørt konsesjonær i leveringskvalitetsforskriften § 2A416. NVE forventer enklere registrering og mer automatisk rapportering med den nye
kravspesifikasjon for FASIT-programvare17. Samtidig viser høringsinnspillene at det er andre
aspekter enn det rapporteringstekniske som kan føre til at det i enkelte tilfeller kan være
vanskelig å få rapportert en fullstendig feilanalyse innen 4 uker.

15

Fra Energi Norges høringsuttalelse, datert 1.10.2017, til NVE høringsdokument 4-2017 Forslag til
endringer i leveringskvalitetsforskriften og kontrollforskriften.
16
Se punkt 3.10 i NVE-rapport 88-2017: Endringer i leveringskvalitetsforskriften og kontrollforskriften.
17
Gjennom prosjektet Neste Generasjon FASIT har bransjen utarbeidet ny kravspesifikasjon for FASITprogramvare.
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NVE holder fast ved at alle hendelser skal rapporteres fortløpende til systemansvarlig, men på
bakgrunn av høringsinnspillene blir tidsfristene endret noe i forhold til det opprinnelige
forslaget:


For driftsforstyrrelser i anlegg i og tilknyttet regional- og transmisjonsnett opprettholdes
fristen på fire uker i nye første – tredje ledd, men NVE innfører samtidig et nytt åttende ledd
som gir rom for å fravike tidsfristene i første – tredje ledd dersom tungtveiende grunner
tilsier det. På bakgrunn av høringsinnspill ser NVE at det kan være tilfeller der det kan være
vanskelig å overholde fristen på fire uker. I slike tilfeller skal den ansvarlige konsesjonæren
sende inn en foreløpig rapport til systemansvarlig innen fire uker. I rapporten er det et eget
felt for å gi informasjon til systemansvarlig. Det skal opplyses om årsak til forsinkelse og
angi estimert tid for endelig rapport. I retningslinjene har systemansvarlig mulighet til å
fastsette hvilke opplysninger som skal inngå i den foreløpige rapporten. Systemansvarlig
har også mulighet til å fastsette ny frist for rapportering i hver enkelt sak.



I høringsdokumentet foreslo NVE at driftsforstyrrelser i høy- og lavspent distribusjonsnett
skulle rapporteres til systemansvarlig innen fire uker. På bakgrunn av høringsinnspill
utvider NVE denne fristen til åtte uker etter at driftsforstyrrelsen inntraff. Leddet blir delt i
to og blir nye fjerde og femte ledd.



Foreslått tredje ledd, som nå blir sjette og syvende ledd, angir at planlagte utkoblinger som
har medført avbrudd hos sluttbrukere skal rapporteres til systemansvarlig. Planlagte
utkoblinger i transmisjons- og regionalnett skal, som i forslaget, rapporteres innen fire uker.
For planlagte utkoblinger i høy- og lavspenningsdistribusjonsnett utvides fristen, og skal nå
rapporteres innen åtte uker.

TrønderEnergi Nett mener at det ikke er hensiktsmessig å rapportere hendelser i høy- og
lavspent distribusjonsnett oftere enn i dag. Som beskrevet i høringsdokumentet har nettbransjen
gjennom prosjektet Neste Generasjon FASIT utarbeidet ny kravspesifikasjon for FASITprogramvare. Den nye kravspesifikasjonen legger opp til at kommunikasjon mellom
konsesjonærene og mellom konsesjonær og systemansvarlig, inkludert fortløpende innsending
av FASIT-data, skal bli enklere enn i dag. FASIT-rapporter skal ikke lengre lastes opp til
systemansvarlig manuelt, men automatisk maskin til maskin når konsesjonæren godkjenner
FASIT-rapporten. Utveksling av informasjon mellom ansvarlig og berørt konsesjonær etter en
hendelse skal også gå direkte fra FASIT-programmet til de aktuelle konsesjonærene via
FASIThub. Den nye løsningen vil være tidsbesparende i forhold til dagens ordning med manuell
innsending til systemansvarlig og informasjonsutveksling mellom konsesjonærer etter hendelser
via e-post. Løsningen med FASIThub vil i tillegg gi tilgang til sporbar informasjonsutveksling
og historikk. I tillegg legger det nye FASIT-programmet opp til en enklere registrering av
hendelser, bl.a. ved at lovlige valg ved registrering er avhengig av valg gjort tidligere i
registreringen. Som Statnett påpeker vil det være mulig å oppdatere en allerede innsendt
rapport.

Rapportering fra sluttbrukere i regional- og transmisjonsnett
Høringsinstansenes innspill
Norsk Hydro og Norsk Industri påpeker at det er svært viktig at relevante sluttbrukere blir
tilstrekkelig involvert i arbeidet med å utvikle retningslinjer og at kun informasjon som faktisk
gir en økt nytte for systemansvarlig skal samles inn. De mener videre at det kun skal rapporteres
for anleggskomponenter med relevant spenningsnivå, for eksempel spenningsnivå hvor øvrige
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konsesjonærer er tilknyttet. Dette bør vurderes i samråd med de aktuelle aktørene og hvor det
tas hensyn til den interne topologien i industrinettet. Det er viktig at industribedriftene ikke må
gi fra seg bedriftssensitiv informasjon vedrørende internt design, bruk av redundans,
pålitelighet, osv.
Norsk Hydro og Norsk Industri mener at sluttbrukere ikke skal registrere og rapportere
driftsforstyrrelser før retningslinjene er godkjent av NVE. Når retningslinjene er vedtatt må
sluttbrukerne få tilstrekkelig med tid til å etablere rutiner for registrering og rapportering. De
mener videre at sluttbrukerne må involveres i å etablere en løsning for rapportering, slik at
sluttbrukere ikke må ta i bruk FASIT-programvare. Det må være lettvint for sluttbrukerne å
rapportere, slik at man unngår underrapportering.
Norsk Hydro mener det er viktig at byrden av å registrere og rapportere driftsforstyrrelser hos
sluttbrukere ikke overstiger nytten man kan få av utvidet statistikk. Systemansvarlig må
godtgjøre at nytten overstiger kostnadene.
Statnett er positiv til den foreslåtte rapporteringen fra sluttbrukere og foreslår en gradvis
innføring av rapporteringen.
NVEs kommentarer
Kravet om rapportering fra sluttbrukere i eller tilknyttet transmisjons- eller regionalnett er nytt.
NVE mener tilgang til statistikk om driftsforstyrrelser hos sluttbrukere vil ha en verdi for
kraftsystemet. Det er få komponenter på de høyeste spenningsnivåene og det vil være verdifullt
for kraftsystemet med et så komplett statistikkgrunnlag som mulig. God informasjon om
komponenter i kraftsystemet kan gi grunnlag for å iverksette tiltak. Systemansvarlig skal i
retningslinjer fastsette nærmere kriterier for hvilke sluttbrukere som er rapporteringspliktige. I
utarbeidelsen av retningslinjene står systemansvarlig fritt til å velge en gradvis innføring av
rapportering fra sluttbrukere. Kriteriene for hvem som er rapporteringspliktige må være
generelle og ikke-diskriminerende. I retningslinjene bør det også fremkomme hvilke
komponenter som skal inngå i rapporteringsgrunnlaget (f. eks. gitte spenningsnivå eller typer av
komponenter).
De aktuelle sluttbrukerne vil være «berørte aktører» som skal få anledning til å uttale seg om
utkast til retningslinjer, jf. § 28a. Dette er særlig viktig for å sikre at relevante komponenter blir
omfattet av kravet. Se mer om aktørenes involvering i utarbeiding av retningslinjer under punkt
2.1.4.
Sluttbrukerne skal involveres i prosessen med å utarbeide retningslinjer. Det vil derfor ikke
være hensiktsmessig å pålegge registrering og rapportering fra sluttbrukere før retningslinjene er
godkjent av NVE. Se punkt 2.1 for mer informasjon om retningslinjene.
For å få historikk og sporbar informasjonsutveksling skal meldingene fra konsesjonær gå via
FASIThub, enten ved hjelp av FASIT-programvare hos konsesjonæren eller via FASITweb. Det
er mulig å rapportere til systemansvarlig uten å installere fullt FASIT-program. Dette gjelder
spesielt for produsenter og sluttbrukere som rapporterer feilanalyse til systemansvarlig, men
ikke avbruddsdata til NVE. For de nevnte rapporteringspliktige vil det være mulig å rapportere
til FASIThub via FASITweb. Det gjelder også for å utveksle informasjon mellom ansvarlig og
berørt konsesjonær etter en hendelse18.

18

Krav til korrespondanse mellom ansvarlig og berørt konsesjonær er gitt av forskrift om
leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-4.
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Kontroll
Høringsinstansenes innspill
Glitre Energi Nett mener at NVE bør fastsette en frist for når systemansvarlig skal kontrollere
innholdet i analysen som er rapportert etter foreslått første ledd. De mener at det er en fordel at
hendelsen er friskt i minne hos saksbehandler ved eventuelle spørsmål fra systemansvarlig.
Systemansvarlig påpeker19 at det bør være en frist for å sende inn avviste FASIT-rapporter på
nytt og at denne fristen bør være kortere enn fire uker. Det samme gjelder for systemansvarliges
kontroll av rapportene som sendes inn på nytt. De foreslår at slike «tilleggsfrister» kan fastsettes
i retningslinjene, for å unngå at forskriften blir for detaljert.
NVEs kommentarer
NVE er enig i at systemansvarlig bør ha en frist for å kontrollere innholdet i analysen som er
rapportert etter nye første til tredje ledd. NVE og systemansvarlig20 mener det er rimelig med en
frist på fire uker for å kontrollere rapportene og NVE innfører derfor en frist på fire uker i nytt
tolvte ledd.
Dersom en aktør sender inn en FASIT-rapport som blir avvist av systemansvarlig, vil aktørens
plikt etter forskriften § 22 ikke være oppfylt. Hvis aktøren har forsøkt å sende inn en rapport
som kan godkjennes, vil det ikke være naturlig å vurdere sanksjoner. Systemansvarlig må
imidlertid kunne sette en ny frist for å rette feilen og prosedyrene for dette bør fremgår av
retningslinjene.
Dersom en aktør lar være å rette rapporten innen den nye fristen, skal systemansvarlig sende
saken over til NVE, jf. fjortende ledd.

Underlagsmateriale
Høringsinstansenes innspill
Hafslund Nett mener at det kun bør være krav om å lagre feilskriverdiagram for de hendelsene
der det er hensiktsmessig å innhente dette. Feilskriveropptak er som oftest ikke fjernavlest, og
informasjonen hentes ved større hendelser, hendelser hvor det er usikkerhet om hva som har
skjedd, mistanke om vernfeil eller selektivitetssvikt.
Statnett mener det som minimum må tas vare på FASIT-rapport med eventuelle
avbruddskonsekvenser og konsekvenser for kraftproduksjon, samt relevante bryterkoblinger.
Der hendelses-/tidfølgemelderlister og vern-/feilskriveropptak finnes, bør det tas vare på. De
mener det ikke er nødvendig å ta vare på så detaljert data at man kan beregne FASIT-rapporten
på nytt etter ti år. Det vil si at det ikke bør stilles krav om å ta vare på data om hver enkelt
sluttbruker og detaljert nettopologi før en hendelse.
Glitre Energi Nett spør om hva som er hensikten med å lagre underlagsmaterialet i ti år og
hvilket underlag som skal oppbevares.

19
20

I e-post til NVE 6. november 2017, NVE saksdokument 201601924-43.
I e-post til NVE 6. november 2017, NVE saksdokument 201601924-43.
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NVEs kommentarer
Både i leveringskvalitetsforskriften § 2A-1 og i systemansvarsforskriften § 22 er det krav om å
lagre underlagsmateriale. NVE mener det er hensiktsmessig at hva som menes med
underlagsmateriale er lik for begge bestemmelsene. For å overholde kravet om å lagre
underlagsmaterialet må det som minimum lagres ferdig utfylt FASIT-rapport og relevante
bryterkoblinger. Hendelses-/tidfølgemelderlister og vern-/feilskriveropptak må lagres. Vern/feilskriveropptak er kun nødvendig å lagre dersom det er relevant for feilanalysen.
Det er ikke nødvendig å ta vare på detaljert informasjon om hver enkelt sluttbruker og detaljert
nettopologi før en hendelse.
Glitre Energi Nett kommenterer på at underlagsmateriale skal lagres i ti år. Endring i krav til
lagringstid har ikke vært på høring nå, men NVE tar innspillet til etterretning. I flere av
bestemmelsene i leveringskvalitetsforskriften stilles det også krav til lagring av data og
underlagsmateriale i ti år. Eventuell endring i krav til lagringstid må gjøres som en helhetlig
vurdering hvor flere forskrifter inngår.

Redaksjonelle endringer
For å gjøre § 22 mer leservennlig, har NVE delt noen av leddene opp i flere ledd og endret
rekkefølgen på leddene. Første til niende ledd handler om konsesjonærenes plikter. Tiende til
fjortende ledd omhandler systemansvarligs plikter, mens femtende ledd gir NVE mulighet til å
pålegge systemansvarlig å etteranalysere driftsforstyrrelser.

Endelig forskriftstekst
§ 22. Feilanalyse og statistikk
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 transmisjonseller 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 åtte uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle
driftsforstyrrelser i eget høyspenningsdistribusjonsnett.
Konsesjonær skal innen åtte 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 i transmisjons- og regionalnett som har medført avbrudd hos
sluttbrukere.
Ansvarlig konsesjonær i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om
leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-3 skal innen åtte uker rapportere til systemansvarlig alle
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planlagte utkoblinger i høy- og lavspenningsdistribusjonsnett som har medført avbrudd hos
sluttbrukere.
Dersom tungtveiende grunner tilsier det, kan konsesjonær avgi en foreløpig rapport
etter første til tredje ledd og endelig rapport på et senere tidspunkt. Konsesjonær skal innen
fristen i første til tredje ledd informere systemansvarlig om årsak til utsettelsen og angi estimert
tid for endelig rapport. Systemansvarlig kan sette ny frist for rapportering.
Resultatet av feilanalyser etter første til fjerde ledd, samt underlaget for feilanalysen,
skal lagres av den rapporteringspliktige konsesjonæren i 10 år.
Systemansvarlig skal fastsette format for og innhold i analyse og rapportering etter
første til syvende ledd. Systemansvarlig skal fastsette hvilke sluttbrukere som er
rapporteringspliktig etter tredje ledd.
Systemansvarlig skal koordinere analysen der hvor flere konsesjonærer er involvert.
Systemansvarlig skal innen fire uker etter mottatt rapport kontrollere innholdet i
analysen av driftsforstyrrelser rapportert etter første til tredje ledd.
Systemansvarlig skal distribuere analyseresultater, samt utarbeide og distribuere
statistikk over rapporterte driftsforstyrrelser.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat,
dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til denne paragrafen.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge systemansvarlig å etteranalysere
hendelser rapportert etter første til fjerde ledd.
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2.8 § 28 Forholdet til forvaltningsloven og offentleglova
Forslag
§ 28. Forhold til forvaltningsloven og offentleglova
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.
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.

Generelle kommentarer
Høringsinstansenes innspill
Statnett er positive til endringene som foreslås, men ser at grensen på tre måneder vil kunne
være i korteste laget. Statnett viser blant annet til ferietid og saksbehandlingskapasitet hos
Statnett og NVE. Statnett ber derfor NVE presisere at disse vedtakene som hovedregel ikke kan
gis utsatt iverksettelse ved en eventuell klage.
Statnett ber NVE ta med § 17 annet ledd i opplistingen av systemkritiske vedtak i § 28 tredje
ledd. I enkelte tilfeller mottar systemansvarlig søknader mindre enn tre måneder for
driftsstansen er planlagt gjennomført. I slike tilfeller mener Statnett at vedtak om godkjenning
av driftsstanser må følge regelverket for systemkritiske vedtak.
Statnett viser til tilsvarende problemstilling som med § 17 for vedtak om produksjonstilpasning
ved planlagte driftsstanser som meldes inn mindre enn tre måneder før driftsstansen.
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Statnett peker videre på at som følge av endringene i § 21, og at tidligere fjerde ledd er blitt nytt
femte ledd er referansen i § 28 feil.
E-CO, Hafslund Nett og Eidsiva Nett støtter forslaget til avgrensning av Statnetts bruk av
systemkritiske vedtak. Statkraft, BKK Produksjon, Energi Norge, Lyse Produksjon, Lyse Elnett
og Agder Energi støtter forslaget, men mener at tre måneder er for lenge.
Energi Norge og Skagerak Nett mener det bør være mulig å få innsyn i beslutningsunderlag for
systemkritiske vedtak.
NVEs merknader
Systemkritiske vedtak er unntatt forvaltningslovens regler for enkeltvedtak. Bakgrunnen for
unntaket er at det i mange tilfeller ikke vil være praktisk mulig for systemansvarlig å følge
forvaltningslovens regler. Hensynet til en sikker systemdrift har avgjørende betydning og i saker
hvor det er begrenset med tid, vil hensynet til den enkeltes rettssikkerhet måtte vike.
Ikke alle beslutninger systemansvarlige tar er tidskritiske. Av hensyn til dem beslutningen
gjelder, mener NVE det er viktig at beslutninger som ikke er tidskritiske, fattes i samsvar med
forvaltningsloven. NVE har derfor foreslått at bare vedtak som ikke kan fattes mer enn tre
måneder før iverksettelse, kan være systemkritiske.
I forslaget som ble sendt på høring er vilkåret for å anse vedtak for systemkritiske at «det ikke
er mulig å fatte vedtak tidligere enn tre måneder før tidspunkt for når vedtaket må iverksettes.»
Flere aktører er positive til endringen, men mener fristen på tre måneder er for lang, mens
Statnett mener den er i korteste laget. NVE mener at en kortere frist enn tre måneder vil kunne
gjøre det vanskelig å oppfylle saksbehandlingskravene i forvaltningsloven. Samtidig ser vi at
den foreslåtte teksten ikke gjenspeiler presist det som var formålet med endringen. Formålet var
at forvaltningsloven skal følges dersom det er tre måneder fra tidspunktet saksbehandlingen
tidligst kan påbegynnes til vedtaket må iverksettes. NVE har innhentet tilleggsuttalelse fra
Statnett21 som anfører at en slik endring reduserer handlingsrommet ytterligere og at man vil
kunne få situasjoner der vedtak fattes tett opp mot tidspunkt for iverksettelse.
NVE opprettholder fristen på tre måneder, men justerer utgangspunktet for fristen, som nevnt
ovenfor. Dersom det er mindre enn tre måneder fra saksbehandlingen tidligst kan starte og til
vedtaket må iverksettes, vil vedtaket være systemkritisk. Saksbehandlingen kan tidligst starte
når det er rimelig klart at det foreligger et behov for å fatte vedtak.
Dette innebærer at for en del vedtak som før var systemkritiske, vil forvaltningsloven gjelde
fullt ut i fremtiden. Dette medfører mer arbeid for systemansvarlig, men NVE legger til grunn at
dette ikke vil gå ut over systemsikkerheten. Samtidig vil berørte aktører få en bedre rettsikkerhet
ved at vedtakene varsles, de får anledning til innsyn og til å uttale seg før vedtak treffes,
vedtakene begrunnes og kan påklages.
For vedtak som ikke er systemkritiske, kan part som klager på vedtaket anmode om utsatt
iverksetting etter forvaltningsloven § 42. Utsatt iverksetting av vedtak vil bare kunne innvilges
dersom dette ikke medfører risiko for driftsforstyrrelser eller anstrengte driftssituasjoner. Plikten
til å rette seg etter vedtak fattet av systemansvarlig gjelder alle vedtak etter
systemansvarsforskriften, jf. § 26.

21

E-post til NVE 20. febuar2018, NVE saksdokument 201601924-50
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For de vedtakene som er systemkritiske, vil de nye retningslinjene gi økt forutsigbarhet. Videre
kan enhver få innsyn i sakens dokumenter i henhold til offentlighetsloven. Dersom det i
etterkant viser seg at systemansvarlig burde ha gjort ting annerledes, kan systemansvarlig
vurdere om retningslinjene bør endres. En etterfølgende vurdering får likevel ikke betydning for
gyldigheten av det systemkritiske vedtaket.
Statnetts forslag om at vedtak etter § 17 andre ledd skal anses som systemkritisk, har ikke vært
på høring. Bestemmelsen om driftsstanser skal revideres i neste runde og NVE tar innspillet fra
Statnett med i det videre arbeidet.
NVE er enig med Statnett i at henvisningen til § 21 fjerde ledd må endres til syvende ledd som
følge av endringene i § 21.
Som nevnt under punkt 2.3.4 har NVE kommet til at fastsettelse av handelskapasitet etter § 6
ikke er å anse som enkeltvedtak, og da er det ikke behov for at bestemmelsen skal omfattes av §
28 tredje ledd som gjelder systemkritiske vedtak. Referansen til § 6 er derfor slettet.

Endelig forskriftstekst
§ 28. Forhold til forvaltningsloven og offentleglova
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, § 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 femte22 ledd er systemkritiske vedtak dersom det er mindre enn tre måneder
fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til 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.

22

Korrigert 4. juni 2018. Ved en inkurie stod det opprinnelig en henvisning til § 21 syvende ledd.
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2.9 § 3 Definisjoner
Forslag
a) Driftsforstyrrelse: Utløsning Automatisk, påtvungen eller utilsiktet utkobling eller mislykket
innkobling som følge av feil i kraftsystemet.
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, innad hvor markedsaktører kan handle
energi uten allokering av handelskapasitet geografisk avgrenset område for allokering av
anmelding i elspotmarkedet.

Høringsinstansenes innspill
Statnett støtter den nye definisjonen av driftsforstyrrelse.
Det er ingen innkomne merknader til de foreslåtte definisjonene for døgnmarkedet og
budområde.

NVEs kommentarer
NVE opprettholder de foreslåtte endringene, men endrer rekkefølgen slik at definisjonene er
sortert alfabetisk.

Endelig forskriftstekst
a) Budområde: Et geografisk avgrenset område, innad hvor markedsaktører kan handle energi
uten allokering av handelskapasitet.
b) Driftsforstyrrelse: Automatisk, påtvungen eller utilsiktet utkobling.
c) Døgnmarkedet: marked hvor kontrakter for kjøp og salg av elektrisk energi handles, per
tidsenhet, for fysisk levering neste døgn.
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2.10

Endringer i betegnelsen på høyeste nettnivå
Forslag

«Sentralnett» erstattes med «transmisjonsnett» i følgende bestemmelser:
§ 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

Høringsinstansenes innspill
Statkraft støtter den foreslåtte endringen fra sentralnett til transmisjonsnett, men ber NVE
vurdere om det er hensiktsmessig å benytte begrepet regionalnett. Dersom regionalnett skal
beholdes ber de om en definisjon av begrepet. Også Skagerak Nett og Energi Norge stiller
spørsmål ved bruken av begrepet regionalnett. Skagerak Nett påpeker at etter den norske
fortolkningen vil både regional- og distribusjonsnett være distribusjonsnett. Energi Norge
foreslår at begrepet regionalnett erstattes av regionalt distribusjonsnett og at begrepet defineres i
§ 3.
Glitre Energi Nett, Skagerak Nett og Energi Norge mener at arbeidet vedrørende
ansvarsfordeling mellom systemansvarlig og øvrige konsesjonærer må forseres.

NVEs kommentar
Som beskrevet i høringsdokumentet er regionalnettet i all hovedsak å anse som distribusjonsnett
etter andre elmarkedsdirektiv23. Det er samtidig ikke noe hinder for å ha flere nivåer for
distribusjonsnett i direktivets forstand. Å beholde begrepet regionalnett gir mulighet til å stille
differensierte krav til hhv. regional- og distribusjonsnett. Begrepet regionalnett er dessuten godt
innarbeidet i Norge. NVE har derfor valgt å beholde begrepet regionalnett.

23

Direktiv 2003/53/EF
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NVE arbeider med hvilken rolle og ansvar områdekonsesjonærene skal ha i fremtiden. I
arbeidet inngår vurdering av om også områdekonsesjonærene skal kunne benytte
systemansvarsvirkemidler som i dag er forbeholdt systemansvarlig.

2.11

Tilpasning av henvisning i § 27

Som følge av endringene i § 8 og § 21 gjøres det endringer i § 27 slik at det henvises til riktige
bestemmelser også etter endringene.
Dagens § 8 syvende ledd blir etter endringene ny § 8b første ledd.
Dagens § 21 tredje ledd blir etter endringene delt i § 21 trede og fjerde ledd.
Henvisningen i § 27 endres tilsvarende.

2.12

Ikrafttredelse

Høringsinstansenes innspill
Statnett uttaler at det ikke vil være mulig å utarbeide forslag, gjennomføre høring og oversende
retningslinjer til NVE for godkjenning innen 1.januar 2018. Statnett ber om at de
bestemmelsene som blir vedtatt endret ved årsskiftet trer i kraft tidligst 1.7.2018. Dette vil gjøre
det mulig med en god prosess rundt utarbeidelse og høring av retningslinjene. Dersom NVE
likevel ønsker å beholde fristen 1.januar 2018 ber Statnett om at NVE vurderer en løsning som
innebærer at detaljene, for eksempel klokkeslett i forbindelse med produksjonsplaner, tas rett
inn i en første kortversjon av retningslinjer som NVE utarbeider og samtidig godkjenner. I
etterkant vil Statnett komme med oppdaterte retningslinjer etter hvert som disse er utarbeidet og
hørt med bransjen. Statnett viser til at det er viktig å finne løsninger som sikrer at de detaljene
som det nå foreslås å ta ut av forskriften får en tilstrekkelig grad av forankring i prosessen med
retningslinjer.
Statnett gjør oppmerksom på at første ledd i forslag til § 28a også inneholder § 22 som det er
avklart at ikke skal tre i kraft før 1. januar 2019. Statnett ber om at den nye definisjonen av
driftsforstyrrelse trer i kraft 1. januar 2019, samtidig som § 22 trer i kraft.
Norsk Hydro og Norsk Industri skriver at NVE må klargjøre hvilke krav som skal gjelde fra
forskriften vedtas og frem til nye retningslinjer er på plass. Etter Norsk Hydro og Norsk
Industris mening bør dagens forskriftstekst være gjeldende inntil nye retningslinjer eventuelt er
godkjent av NVE, og trådt i kraft. Norsk Hydro og Norsk Industri ber NVE vurdere denne
muligheten for å unngå hastearbeid med utarbeidelse av retningslinjer.
NVEs merknader
I høringsutkastet var det foreslått at forskriftsendringene skulle tre i kraft 1. januar 2018. Siden
datoen nå er passert, må det settes en ny. For å legge til rette for en god prosess ved utarbeidelse
av retningslinjene, vil disse ikke gjelde fullt ut før den 1. juli 2019.
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Samtidig er det viktig at plikten til å utforme nye retningslinjer trer i kraft så snart som mulig
slik at systemansvarlig formelt kan sette i gang arbeidet. Den nye bestemmelsen i § 28a vil
derfor tre i kraft 1. juli 2018. I overgangsbestemmelsen fastsettes det at bare § 28a andre ledd
om utarbeidelse av nye retningslinjer skal gjelde fra ikrafttredelsen.
Endringene i § 3 a) og § 22 har sammenheng med endringen i leveringskvalitetsforskriften som
har virkning fra 1. januar 2019. I tillegg vil den nye versjonen av FASIT-programvaren tas i
bruk fra 1. januar 2019. Dato for ikrafttredelse av § 3 og § 22 bør derfor være 1. januar 2019. I
overgangsreglene fastsettes det at bare definisjonen i § 3 a) skal gjelde fra ikrafttredelse.
Format, innhold og frist for analyse og rapportering etter § 22 skal fremgå av retningslinjene, og
dette må også være på plass innen 1. januar 2019. For saker som gjelder § 22 skal derfor § 28a
første og tredje ledd gjelde fra 1. januar 2019. Det vil si at systemansvarlig må utarbeide
retningslinjer for § 22 som godkjennes av NVE før 1. januar 2019.
De øvrige endringene vil tre i kraft 1. juli 2019. Fra samme tid vil § 3 og § 28a gjelde fullt ut.
Det vil si at retningslinjene for §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a, 21 må være utarbeidet og godkjent i
rimelig tid før 1. juli 2019.
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3 Endelig forskriftstekst
Forskrift om endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet
Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 29. mai 2018 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:
§ 3. Definisjoner
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) Budområde: et geografisk avgrenset område, innad 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 lyde:
§ 5. Flaskehalser og budområder
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.
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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.

§ 6 skal lyde:
§ 6. Fastsettelse av handelskapasitet
Systemansvarlig har ansvar for fastsettelse av handelskapasitet mellom budområder, per
tidsenhet.
Systemansvarlig skal offentliggjøre informasjon knyttet til tilgjengelig handelskapasitet i
rimelig tid før de tas i bruk.

§ 7 første ledd første punktum skal lyde:
Konsesjonær i regional- og transmisjonsnettet skal utarbeide og skriftlig rapportere til
systemansvarlig oversikt over egne anleggsdelers maksimale overføringsgrenser.

§ 7 andre ledd første punktum skal lyde:
Systemansvarlig kan fastsette driftsmessige overføringsgrenser i regional- og
transmisjonsnettet.

§ 8 skal lyde:
§ 8. Anmelding
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 lyde:
§ 8a. Planlegging av produksjon
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.
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Konsesjonær plikter å følge innmeldt produksjonsplan.

Ny § 8b skal lyde:
§ 8b. Planlegging av effektregulering
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.
Systemansvarlig kan pålegge konsesjonæren å tilpasse sine produksjonsplaner til
begrensninger i overføringsnettet 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.

§ 12 første ledd første punktum skal lyde:
Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for effektiv
gjenoppretting av normal drift av egne anlegg, ved driftsforstyrrelser i regional- og
transmisjonsnettet og tilknyttede produksjonsenheter.

§ 14 første ledd første punktum skal lyde:
Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av
egne anlegg i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnettet, når andre konsesjonærer blir berørt
av dette.

§ 14 andre ledd første punktum skal lyde:
Områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye eller endringer i
eksisterende produksjonsanlegg i eget distribusjonsnett når disse planene kan ha vesentlig
betydning for driften og utnyttelsen av regional- eller transmisjonsnettet.

§ 14a skal lyde:
§ 14a. Rapportering av anleggsdata før idriftssettelse
Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet plikter å
rapportere anleggsdata til systemansvarlig.
Eiere av produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet plikter å rapportere anleggsdata
til systemansvarlig.
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Rapporteringen etter første og annet ledd skal skje før nye anlegg eller endringer i
eksisterende anlegg settes i drift. For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnett skal
områdekonsesjonær kontrollere at anleggsdata er rapportert til systemansvarlig før nye anlegg
eller endringer i eksisterende anlegg kan settes i drift.
Systemansvarlig skal fastsette en nedre ytelsesgrense for hvilke produksjonsanlegg
tilknyttet distribusjonsnettet som omfattes av plikten i første og andre ledd.
Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og frist for rapportering etter denne
paragrafen.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i
henhold til denne bestemmelsen.
Systemansvarlig skal fortløpende oversende til Norges vassdrags- og energidirektorat
opplysninger innrapportert etter første og andre ledd, etter de kravene Norges vassdrags- og
energidirektorat setter.

§ 15 første ledd skal lyde:
Systemansvarlig kan fastsette spenningsgrenser og grenser for utveksling av reaktiv
effekt i regional- og transmisjonsnettet.

§ 15 andre ledd skal lyde:
Produksjonsenheter tilknyttet regional- og transmisjonsnettet skal bidra med produksjon
av reaktiv effekt innenfor enhetenes tekniske begrensninger.

§ 15 tredje ledd skal lyde:
Systemansvarlig kan vedta hvordan den reaktive reguleringen skal benyttes i
produksjonsenheter tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet.

§ 16 første ledd første punktum skal lyde:
Systemansvarlig kan vedta de til enhver tid driftsbetingede bryterstillinger i regional- og
transmisjonsnettet (koblingsbilde).

§ 16 andre ledd første punktum skal lyde:
Konsesjonær skal melde planlagte koblinger som kan påvirke driften av regional- og
transmisjonsnettet til systemansvarlig når andre konsesjonærer blir berørt av koblingen.

§ 16a først ledd skal lyde:
Systemansvarlig skal utarbeide og kontinuerlig oppdatere detaljskjema for regional- og
transmisjonsnettet samt tilknyttede forbruks- og produksjonsenheter.
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§ 17 første ledd første punktum skal lyde:
Ved behov for driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet og tilknyttede
produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer, skal konsesjonær sende plan for
driftsstans til systemansvarlig i rimelig tid før ønsket tidspunkt for driftsstans.

§ 17 andre ledd første punktum skal lyde:
Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om konsesjonærenes planlagte
driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter.

§ 17 tredje ledd første punktum skal lyde:
Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om ikke planlagte driftsstanser i regionalog transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer.

§ 19 skal lyde:
§ 19. Jordstrømkompensering
Systemansvarlig kan fastsette hvilken løsning for jordstrømkompensering som skal
benyttes i regional- og transmisjonsnettet.

§ 20 første ledd skal lyde:
Systemansvarlig kan fastsette type, plassering og innstilling av vern og
gjeninnkoblingsutstyr i regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter
(reléplaner).

§ 21 skal lyde:
§ 21. Systemvern
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, vedlikehold
og avinstallasjon 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
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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,
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:
§ 22. Feilanalyse og statistikk
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 transmisjonseller 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 åtte uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle
driftsforstyrrelser i eget høyspenningsdistribusjonsnett.
Konsesjonær skal innen åtte 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 i transmisjons- og regionalnett som har medført avbrudd hos sluttbrukere.
Ansvarlig konsesjonær i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om
leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-3 skal innen åtte uker rapportere til systemansvarlig alle
planlagte utkoblinger i høy- og lavspenningsdistribusjonsnett som har medført avbrudd hos
sluttbrukere.
Dersom tungtveiende grunner tilsier det, kan konsesjonær avgi en foreløpig rapport
etter første til tredje ledd og endelig rapport på et senere tidspunkt. Konsesjonær skal innen
fristen i første til tredje ledd informere systemansvarlig om årsak til utsettelsen og angi estimert
tid for endelig rapport. Systemansvarlig kan sette ny frist for rapportering.
Resultatet av feilanalyser etter første til fjerde ledd, samt underlaget for feilanalysen,
skal lagres av den rapporteringspliktige konsesjonæren i 10 år.
Systemansvarlig skal fastsette format for og innhold i analyse og rapportering etter
første til syvende ledd. Systemansvarlig skal fastsette hvilke sluttbrukere som er
rapporteringspliktig etter tredje ledd.
Systemansvarlig skal koordinere analysen der hvor flere konsesjonærer er involvert.
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Systemansvarlig skal innen fire uker etter mottatt rapport kontrollere innholdet i
analysen av driftsforstyrrelser rapportert etter første til tredje ledd.
Systemansvarlig skal distribuere analyseresultater, samt utarbeide og distribuere
statistikk over rapporterte driftsforstyrrelser.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat,
dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til denne paragrafen.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge systemansvarlig å etteranalysere
hendelser rapportert etter første til fjerde ledd.

§ 27 Skal lyde:
§ 17. Betaling
Betaling etter § 8b første ledd, § 9 første ledd, § 15 fjerde og siste ledd, § 17 siste ledd og
§ 21 tredje og fjerde ledd skal fastsettes ved vedtak av systemansvarlig. Systemansvarlig skal
treffe slike vedtak uten ugrunnet opphold.

§ 28 skal lyde:
§ 28. Forhold til forvaltningsloven og offentleglova
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, § 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 femte24 ledd er systemkritiske vedtak dersom det er mindre enn tre måneder
fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til 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

24

Korrigert 4. juni 2018. Ved en inkurie stod det opprinnelig en henvisning til § 21 syvende ledd.
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skal lagre taleregistreringen i 6 måneder. Norges vassdrags- og energidirektorat skal på
forespørsel ha tilgang til registreringene.

Ny § 28a skal lyde:
§ 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 Norges vassdrags- og energidirektorat.
Systemansvarlig skal utarbeide forslag til retningslinjer som sendes berørte aktører på
høring. Forslaget sendes deretter til Norges vassdrags- og energidirektorat for godkjenning
sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom Norges
vassdrags- og energidirektorat 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. Norges vassdrags- og
energidirektorat 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 Norges
vassdrags- og energidirektorat og berørte aktører en skriftlig begrunnelse for vedtaket.
II.
Ikrafttredelse
1. Ny § 28a trer i kraft 1. juli 2018.
2. Endringene i § 3 og § 22 trer i kraft 1. januar 2019.
3. Øvrige endringer trer i kraft 1. juli 2019.
Overgangsregler
1. § 28a andre ledd skal gjelde fra ikrafttredelsen, 1. juli 2018. For saker som gjelder § 22, skal
§ 28a første og tredje ledd gjelde fra 1. januar 2019. § 28a skal gjelde fullt ut fra 1. juli
2019.
2. Definisjonen i § 3 a) skal gjelde fra ikrafttredelsen, 1. januar 2019. De øvrige endringene i §
3 skal gjelde fra 1. juli 2019.
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