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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. Forskriften
skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet, og
dermed bidra til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet.
Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (leveringskvalitetsforskriften) inneholder
blant annet bestemmelser om grenseverdier for spenningskvalitet, registrering og
rapportering av spenningskvalitet, og bestemmelser om utbedring, saksbehandling og
informasjon.
Forskriftsendringen
Det overordnede formålet med endringene er å sikre at systemansvaret forvaltes
forsvarlig og samfunnsmessig rasjonelt, og at prinsippene for utøvelse av systemansvaret
etterleves.
I denne forskriftsendringen gjennomføres siste del av arbeidet med innføring av
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.
I tillegg overføres ansvaret for å motta rapporteringer av spenningskvalitet fra NVE til
systemansvarlig.
Prosess
Forslag til endringer i forskrift om systemansvaret og forskrift om leveringskvalitet ble
sendt på høring 15. mars 2019 med høringsfrist 6. juni 2019.
I forbindelse med at energiloven ble endret den 1. november 2019, skulle OED gjøre
enkelte endringer i systemansvarsforskriften og leveringskvalitetsforskriften. Av
praktiske hensyn ble derfor endringene foreslått i denne høringen vedtatt samtidig. Det er
dermed OED som har vedtatt endringene, mens Reguleringsmyndigheten for energi
(RME) publiserer oppsummeringsdokumentet.
RME er fra 1. november utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av
energiloven § 2-3. Siden oppsummeringsdokumentet ble utarbeidet før 1. november,
brukes «NVE» i selve dokumentet.
Vi har mottatt 20 høringsuttalelser. For å synliggjøre våre vurderinger av
høringsinnspillene og hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden,
publiserer vi dette oppsummeringsdokumentet.
Endringene er tilgjengelige på Lovdata.
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Oslo, desember 2019

Kjetil Lund
vassdrags- og
energidirektør
Ove Flataker
direktør,
Reguleringsmyndigheten for energi
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1 Innledning
1.1 Om høringen
Forslag til endringer i systemansvarsforskriften og i leveringskvalitetsforskriften ble sendt
på høring 15. mars 2019. Høringsfristen var 6. juni 2019.
Høringsdokumentet er lagt ut på NVEs hjemmesider og offentliggjort i NVE
høringsdokument 4/2019.
NVE mottok tilbakemelding fra 20 instanser hvor følgende 17 instanser hadde merknader
til forslaget:
Agder Energi Nett AS
BKK Nett AS
Energi Norge
Eidsiva Nett AS
Glitre Energi Nett AS
Hafslund Nett AS
Haugaland Kraft Nett AS
Hydro Energi AS
Lyse Elnett AS
Lyse Produksjon AS
Norsk olje og gass
NTE Nett AS
Regelrådet
Skagerak Nett AS
Statkraft Energi AS
Statnett SF
Troms Kraft Nett AS
Følgende høringsinstanser hadde ingen merknader til forslaget:
Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Alle høringsuttalelsene er lagt ut på NVEs hjemmesider.
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1.2 Innholdet i dette oppsummeringsdokumentet
Dette dokumentet oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene og NVEs kommentarer.
Flere høringsinstanser har kommet med generelle merknader til forslaget som ble sendt
på høring. Disse er behandlet i kapittel 2.
En rekke høringsinstanser har kommet med merknader til de enkelte bestemmelser. Disse
er behandlet i kapittel 3.
I den grad det ikke uttrykkelig fremgår av dette dokumentet at NVEs forutsetninger eller
tolkninger er endret, vil NVE legge det som er sagt i dokument 4/2019 til grunn ved
tolkningen og anvendelsen av forskriften etter endringen selv om det ikke er gjentatt her.
Endringene sammenholdt med det forslaget som ble sendt på høring er:
•

Tidspunkt for ikrafttredelse er endret til 1. november 2019 og 1. juli 2020.

•

Tittelen på leveringskvalitetsforskriftens § 2A-2 endres fra «Registrering og
rapportering av spenningskvalitet» til «Registrering av spenningskvalitet».

•

§ 7 om overføringsgrenser første ledd første punktum blir ikke fjernet.

•

Henvisning til syvende ledd i leveringskvalitetsforskriften § 2A-2 i nåværende
åttende ledd endres til å vise til systemansvarsforskriften § 22b.
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2 Generelle merknader
Flere av høringsinstansene kommenterer forhold knyttet til innføring av retningslinjer
generelt, pågående arbeid om organisering av driftskoordinering og utvikling av DSOrollen, europeisk regelverk, og kost-/nyttevurdering av endringsforslagene.

2.1 Innføring av retningslinjer
Innledningsvis i høringsdokumentet viser NVE til at vi i mai 2018 vedtok endringer i
systemansvarsforskriften som innebærer at systemansvarlig skal utarbeide retningslinjer
som skal godkjennes av NVE for flere av bestemmelsene i forskriften. Videre presiserer
vi at hovedformålet med denne høringen er å foreslå endringer som innebærer at kravet
om å utarbeide retningslinjer utvides til å omfatte alle relevante bestemmelser i
systemansvarsforskriften.
2.1.1.1 Høringsinstansenes innspill
Generelt uttrykker høringsinstansene at de er positive til at det skal utarbeides
retningslinjer for systemansvarsforskriften. Flere viser til at retningslinjer vil bidra til at
praktisering av systemansvaret blir mer forståelig og forutsigbar og at systemansvarlig
sine beslutninger blir mer transparente. Flere av høringsinstansene ber imidlertid om at
NVE trekker forslaget i påvente av avklaringer i forbindelse med pågående arbeid om
organisering av driftskoordinering (DSO/TSO) og europeisk regelverk.
Energi Norge med flere viser til at forslaget om at systemansvarlig skal fastsette
innhold, format og frister for rapportering innfører nye rapporteringsrutiner og medfører
en økt rapporteringsbyrde for aktørene, og at systemansvarlig blir tillagt økt ansvar og
myndighet. Lyse Elnett oppfatter at ansvar og myndighet overføres fra NVE som
regulator til systemansvarlig.
Energi Norge stiller spørsmål ved hvorfor NVE ikke foreslår å endre
systemansvarsforskriften i samsvar med gjeldende praksis. Energi Norge mener NVE kan
få denne beskrevet direkte fra systemansvarlig, istedenfor at dagens praksis skal bli
avdekket gjennom en omfattende prosess med retningslinjer.
Glitre Energi Nett mener at endringen i forskriften også bør synliggjøre og beskrive
ønskelig praksis i bransjen og ikke legge vekt på Statnetts kompetanse eller manglende
sådan for drift av regionalt distribusjonsnett.
Hafslund Nett mener at formålet med endringsforslaget ikke kommer tydeligere frem av
høringsdokumentet. Hafslund Nett viser til at det uansett må gjøres større endringer i
forskriften i løpet av et par år på grunn av implementering av nettkoder og endringer i
DSO/TSO-arbeidsfordelingen. I tillegg mener Hafslund Nett at kostnadene ved å
implementere denne endringen er undervurdert.
Statnett viser til at NVE foreslår at alle relevante bestemmelser i forskriften omfattes av
retningslinjer, og nevner spesifikt §§ 7, 11, 12, 13, 14, 17 og 22b i tillegg til §§ 9, 15, 16,
18 og 20 i høringsdokumentet. Statnett legger til grunn at det er disse bestemmelsene det
skal utarbeides retningslinjer for.
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2.1.1.2 NVEs kommentarer
NVE vedtok i mai 2018 endringer i systemansvarsforskriften om innføring av § 28a
Retningslinjer. For en grundig gjennomgang av den nye bestemmelsen vises det til
Dokument 56/2018 «Endring i forskrift om systemansvaret – Oppsummering av
høringsuttalelser og endelig forskriftstekst».
I tråd med § 28a pålegges systemansvarlig å utarbeide retningslinjer for hvordan ansvaret
og virkemidlene de har i forskriften praktiseres. Retningslinjene etter § 28a gir ikke
systemansvarlig hjemmel til å pålegge aktørene nye plikter. Systemansvarsforskriftens
enkelte bestemmelser gir systemansvarlig myndighet til å fatte vedtak og til å ta andre
beslutninger. Det er disse bestemmelsene som gir hjemmel for systemansvarlig i
utøvelsen av systemansvaret. Hjemlene i forskriften er imidlertid svært vide, og formålet
med retningslinjene er å bidra til større forutberegnelighet for aktørene ved at
systemansvarliges utøvelse av myndighet etter systemansvarsforskriften presiseres.
Tydeligere presisering av dagens praksis
Dagens forskrift inneholder allerede plikter for aktørene til å rapportere til
systemansvarlig, og systemansvarlig har vide fullmakter til å stille krav til hva som skal
rapporteres, hvordan rapporteringen skal skjer og innen hvilke frister. Innføring av
retningslinjer innebærer at Statnett må formalisere kravene til aktørenes rapportering i
retningslinjene. I tillegg vil prosessen med utarbeidelse av retningslinjer som skal sendes
på høring i bransjen før de godkjennes av NVE sørge for at aktørene kan komme med
innspill til kravene som systemansvarlig ønsker å sette.
Gjennom blant annet samtaler med driftsmiljøene i ulike nettselskap har NVE fått
tilbakemelding på at det i flere tilfeller er usikkerhet rundt når systemansvarlig
koordinerer, og om det er i henhold til forskriften eller ikke. Samtidig var det andre
selskaper som har etablert tydelige rutiner for når systemansvarlig koordinerer, og at disse
er avklart fra begge sider.
Ettersom det er i dag i enkelte tilfeller er uklarheter om når systemansvarlig koordinerer i
drift, mener NVE at det er viktig å innføre retningslinjer også på disse bestemmelsene nå.
Samtidig mener vi at tydeliggjøring av dagens praktisering gjennom retningslinjene ikke
vil være til hinder for, eller foregripe arbeidet med verken DSO/TSO eller
implementering av europeisk regelverk. En tydeligere beskrivelse av dagens praktisering
vil etter vårt syn uansett være nyttig, også som grunnlag for den videre diskusjon om en
hensiktsmessig fremtidig informasjonsdeling og koordinering mellom aktørene i
kraftsystemet og pågående arbeid med digitalisering.
Omfang av kravet om retningslinjer
Statnett ber om en presisering av hvilke bestemmelser som omfattes av kravet til å
utforme retningslinjer. Forslaget til endring innebærer at «Systemansvarlig skal utøve
myndigheten som nevnt i denne forskrift i tråd med retningslinjer godkjent av Norges
vassdrags- og energidirektorat». NVE har i høringsdokumentet listet opp en rekke
bestemmelser i forskriften som det vil måtte komme retningslinjer for. Dersom også
andre bestemmelser i forskriften innebærer at Statnett utøver myndighet, skal det
utarbeides retningslinjer for disse.
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2.1.2 Nærmere om at systemansvarlig fastsetter format, innhold,
frist
I forslaget foreslår NVE for flere bestemmelser at dagens ordlyd om at «systemansvarlig
skal godkjenne ved vedtak» erstattes med at systemansvarlig skal fastsette format,
innhold og frist for aktørenes rapportering i retningslinjene.
2.1.2.1 Høringsinstansenes innspill
Energi Norge med flere oppfatter forslaget dithen at Statnett får flere oppgaver og økt
ansvar. Flere av høringskommentarene viser til at foreslåtte endringene i forbindelse med
rapportering, hvor ordlyden i bestemmelsene blir «Systemansvarlig fastsetter innhold,
format og frist», kan bli omfattende og er svakt begrunnet. Flere viser til at det er
vanskelige å se behovet og nytten av å innføre den skjerpede ordlyden om
rapporteringskrav på nåværende tidspunkt, samtidig som det pågår en diskusjon om roller
og ansvar mellom DSOene og systemansvarlig. Energi Norge viser blant annet til § 17 og
mener at det er vanskelig å forstå behovet for økte rapporteringskrav til systemansvarlig
når systemansvarlig ikke har særlig behov for denne informasjonen eller kan nyttiggjøre
seg av den.
Enkelte påpeker at formuleringen om at systemansvarlig fastsetter format, innhold og frist
har få begrensninger, og gir Statnett stor frihetsgrad. Flere peker på at endringene i
kravene til rapportering ikke reflekterer andre aktørers behov for informasjon.
Høringsinstansene viser til at det er viktig å unngå unødvendig rapportering, at eventuelle
nye krav underlegges kost-nytte vurderinger og at informasjonsutvekslingen mellom
aktører med oppgaver i kraftsystemet er mest mulig effektiv.
Glitre Energi Nett viser til at dersom hensikten med endringen «kun» er at Statnett skal
utarbeide retningslinjer som skal godkjennes av NVE og som senere vil bli et vedtak som
igjen sendes på høring bør dette komme tydeligere frem i høringsforslaget. Glitre Energi
Nett tror at NVE i en slik situasjon kan sitte litt langt fra det operative, og på lik linje med
Statnett kanskje ikke se konsekvensene for nettselskapet av de endringene som gjøres da
spesielt i forhold til rapportering. Glitre Energi Nett er opptatt av effektivisering og
unødvendig rapportering må unngås i fremtiden noe arbeidet med innføring av FOSweb
har synliggjort ikke er i fokus i dag.
BKK Nett viser til forslag til endring i §§ 7, 12, 13, 14 og 17, samt i ny § 22b der det
heter at «Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter
denne paragrafen». BKK Nett mener at det er viktig at utarbeidelse av innhold, format og
frister for rapportering skjer i samarbeid med aktørene som skal rapportere. Dette for å
sikre at så vel krav som mengde data som skal rapporteres, fastsettes på en
samfunnsmessig rasjonell måte, slik at det ikke innføres rapporteringer som medfører
unødig bruk av ressurser og kostnader. Videre er det viktig at det ikke settes krav eller
etableres rapporteringsformat som bryter med pågående felles bransjeinitiativ for
standardisering av informasjonsinnhenting (DIGIN).
2.1.2.2 NVEs kommentarer
Krav om at systemansvarlig fastsetter format, innhold og frist er foreslått tatt inn i §§ 7,
12, 13, 14, 17 og i ny 22b. Foruten § 22b som er ny, så gjelder dette for de
bestemmelense hvor aktørene allerede i dag har en plikt til å rapportere til
systemansvarlig.
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Endringen må sees i lys av § 28a om retningslinjer. Hensikten med å ta inn krav til
«format, innhold og frist» er ikke å gi systemansvarlig mer myndighet, men å synliggjøre
den eksisterende myndigheten de har etter dagens forskrift. I tillegg er hensikten å gi
aktørene mer innflytelse på hvilke krav systemansvarlig stiller til rapporteringen. En slik
innflytelse får aktørene gjennom prosedyren som fremgår av § 28a.
Aktørene har tidligere uttrykt misnøye med at systemansvarlig stiller strengere krav til
rapportering enn det som er hensiktsmessig. Aktørene får med den foreslåtte endringen et
virkemiddel for å påvirke hvilke krav systemansvarlig stiller til aktørene.
Aktørenes plikter knyttet til rapportering er uendret. Systemansvarlig sin praktisering må
fremover beskrives, og selve utøvelsen av myndigheten skal være i tråd med det som er
beskrevet i § 28a.
I dag skal systemansvarlig ved vedtak godkjenne rapporteringen fra aktørene. I praksis
gjøres denne godkjenningen ved at systemansvarlig setter noen krav til format, frist og
innhold.
For bestemmelsene § 14 om planlegging og idriftsettelse av tekniske anlegg i
kraftsystemet og § 17 om samordning av driftsstanser, gjør vi ikke noen større endringer i
bestemmelsene utover å innføre systemansvarliges plikt til å fastsette innhold, format og
frister for rapporteringen etter denne paragrafen i retningslinjene.
I både § 14 og § 17 er konsesjonærene pliktig til å rapporterer planer til systemansvarlig,
som så skal godkjenne disse. Gjennom sin praktisering setter systemansvarlig allerede i
dag krav til innhold, format og frister for disse paragrafene. Eksempelvis har
systemansvarlig i dag fastsatt frister for innmelding av planlagte driftsstanser til
årsrapporteringen 1. september hver år1. I systemansvarlig sin veileder til forskriftens §
14, FIKS, stiller systemansvarlig eksempelvis detaljerte krav til hva en søknad om
godkjenning av funksjonalitet skal inneholde2.
I § 7 skal konsesjonærene rapportere oversikt over egne anleggsdelers maksimale
overføringsgrenser, som skal godkjennes av systemansvarlig. Også for § 7 stiller
systemansvarlig i dag allerede krav til innhold, format og frister ved at systemansvarlig
eksempelvis krever innrapportering av overføringsgrenser med omgivelsestemperaturer
fra – 30 til 30 grader Celsius, og kortvarig grenselast for både ledning- og
endepunktskomponenter3.
Vi mener det er viktig at systemansvarlig blir pålagt å beskrive denne praksisen for §§ 7,
14 og 17 som i enkelteksemplene over i retningslinjene, for å sikre at bransjen blir
involvert og hørt. NVE er ikke enig i at dette er en utvidelse av systemansvarliges ansvar,
eller rapporteringsbyrden for aktørene. Tvert imot strammer vi inn dagens bestemmelse,
hvor det ikke er spesifisert at systemansvarlig plikter å høre bransjen ved fastsettelse av
frister, innhold og format for rapporteringene.
Etter dagens §§ 12 og 13 er konsesjonærene pålagt å rapportere gjenopprettingsplaner og
planer for tvangsmessig utkobling av forbruk til systemansvarlig. Som for §§ 7, 14 og 17
1

Se systemansvarliges praktisering av systemansvaret på statnett.no
FIKS 2012 på statnett.no
3
Revisjon med systemansvarlig med fos § 7. NVE ref. 201204716-40
2
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mener vi at systemansvarlig bør bli pålagt å beskrive i retningslinjene hvilket innhold,
format og frister de krever etter disse bestemmelsene.
Energi Norge kommenterer at NVE bør bringe systemansvarsforskriften i samsvar med
praksis, fremfor at et eventuelt misforhold mellom bestemmelser i
systemansvarsforskriften og praksis skal bli avdekket gjennom en unødvendig omfattende
prosess med retningslinjer.
For å bringe forskriften i tråd med det vi erfarer er praksis rundt koordinering under
driftsforstyrrelser, har vi foreslått å endre systemansvarliges plikt til å samordne inngrep
ved driftsforstyrrelser som berører flere aktører fra skal til kan. Videre foreslår vi å fjerne
kravet om at gjenopprettingsplanene og planene for tvangsmessig utkobling av forbruk
skal godkjennes av systemansvarlig. Vi gjør dette fordi vi mener det er mer
hensiktsmessig at koordineringen sikres ved at det settes krav til innhold og format i
planene. Dette er også etter vår vurdering mer i tråd med dagens praksis.4
Krav til innhold i rapporteringen vil for eksempel kunne være krav om at konsesjonærene
beskriver i gjenopprettingsplanene hvilke tiltak konsesjonæren selv vil kunne iverksette,
rutiner for samordning, hvordan koordinering med omkringliggende konsesjonærer
gjøres, tydeliggjøring av når konsesjonæren skal kontakte systemansvarlig under en
driftsforstyrrelse og beskrivelse av i hvilke situasjoner konsesjonærene skal benytte sine
egne planer for gjenoppretting av normal drift uten først å ta kontakt med
systemansvarlig. Sammenlignet med dagens bestemmelse gir dette et økt ansvar til
konsesjonærene om å tydeliggjøre når de ser behov for koordinering fra systemansvarlig.
BKK Nett kommenterer at det er viktig at utarbeidelse av format, innhold og frister for
rapportering skjer i samarbeid med aktørene som skal rapportere, og det ikke settes krav
eller etableres rapporteringsformat som bryter med pågående felles bransjeinitiativ for
standardisering av informasjonsinnhenting (DIGIN).
Som beskrevet i punkt 2.2 er formålet med innføring av retningslinjer å sikre økt
transparens og involvering av aktørene. Arbeid som pågår for å etablere en felles
informasjonsmodell i kraftsystemet vil være viktige innspill til Statnett under utarbeidelse
av retningslinjene.
Ny § 22b om rapportering av spenningskvalitet
Etter dagens § 2A-2 i forskrift om leveringskvalitet er nettselskap pålagt å rapportere
spenningskvalitetsmålinger til NVE. Målingene skal rapporteres på den måten NVE
bestemmer, jf. ordlyden i dagens § 2A-2. Praksis i dag er at rapportering blir gjort årlig
gjennom Altinn på pqdif-format.5 I tillegg til pqdif-filer må nettselskapene legge ved
spesifiserte metadata om hvert målepunkt.6
Energi Norge med flere er kritiske til at det blir opp til systemansvarlig å fastsette format,
innhold og metode for rapporteringen. Flere kommenterer at det er viktig at hyppigheten
og detaljene i rapporteringen ikke overdrives, og at nytteverdien av dataene må
fremkomme.
4

Revisjon med systemansvarlig med § 12. NVE ref. 201400666-7
Informasjon om rapportering av spenningskvalitet
6
Krav til tilleggsopplysninger til målepunkt
5
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Slik retningslinjene er lagt opp er det implisitt at alle endringer og fastsettelser i
retningslinjene må gjøres i samråd med berørte aktører, blant annet gjennom høringer.
Før retningslinjene trer i kraft skal de godkjennes av NVE. For
spenningskvalitetsmålingene innebærer dette en innskjerping sammenlignet med i dag, og
sikrer en større grad av aktørinvolvering. Endringer i format, innhold eller metode vil
måtte høres med bransjen. Endringer som innebærer uforholdsmessig store kostnader vil
ikke bli godkjent av NVE.

2.2 Organisering av driftskoordinering
NVE viser innledningsvis i høringsdokumentet til at det pågående arbeidet med å
tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom systemansvarlig og underliggende
nettkonsesjonærer i drift vil kunne føre til behov for å endre dagens fordeling av roller og
ansvar i forskriften i fremtiden. NVE la videre til grunn at det fortsatt er mye pågående
arbeid og uavklarte problemstillinger, og har derfor ikke foreslått endringer som endrer
organisering av driftskoordineringen.
2.2.1.1 Høringsinstansenes innspill
Energi Norge med flere viser til det pågående arbeidet med å utvikle DSO-rollen, DSOpiloter og ekspertgruppen OED har bedt NVE nedsette for å blant annet «beskrive en
hensiktsmessig informasjonsdeling mellom aktørene i kraftsystemet». Flere viser til at det
er lite effektivt å utarbeide retningslinjer på nåværende tidspunkt, og at man bør vente slik
at erfaringene fra de pågående prosessene kan tas inn i regelverket og dermed tas hensyn
til i utarbeidelsen av retningslinjene.
Agder Energi Nett og Hafslund Nett viser til utviklingen som skjer både i Europa med
nettkoder og utvikling av DSO-rollen. Begge selskapene legger til grunn at utviklingen av
det europeiske regelverket går i retning av å øke rollen og ansvaret hos DSO'ene.
Den foreslåtte forskriftsendringen oppfattes av flere av høringsinstansene som å innføre
nye krav til rapportering og innebærer at det legges et økt ansvar til systemansvarlig.
Flere av høringsinstansene viser til at utfallet av det pågående arbeidet med DSO-rollen
vil kunne føre til endringer i dagens fordeling av roller og ansvar, og dermed også føre til
endringer i systemansvarsforskriften. Flere mener derfor at de foreslåtte endringene bør
utsettes og sees i lys av kommende regelverk og avklaringer.
Flere av høringsinstansene kommenterer at forslaget er lite fremtidsrettet ved at det ikke
tar høyde for DSO-enes informasjonsbehov som operatører av regional- og
distribusjonsnettet. Eidsiva Nett peker på at det må legges til rette for en likebehandling
mellom TSO og DSO når det gjelder tilgang til informasjon, og hvilke typer informasjon
som skal utveksles må avklares i samarbeid.
Agder Energi Nett kommenterer at begrepet "regionalnett" brukes konsekvent i
høringsnotatet og i tråd med ordlyden i dagens forskrift. Innføring av de europeiske
regelverkene har medført at bransjen nå benytter begrepet regionalt distribusjonsnett og
oppfordrer derfor også NVE til å gjøre det samme. Videre er betegnelsen
"Systemansvarlig" et særnorsk begrep og at det i europeisk sammenheng benyttes
henholdsvis "Transmission System Operator – TSO" og "Distribution System Operator –
DSO".
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Glitre Energi Nett mener en endring i forskriften også bør synliggjøre og beskrive
ønskelig praksis i bransjen. Glitre Energi Nett oppfatter at den forslåtte forskriftsteksten
legger vekt på Statnetts kompetanse eller manglende sådan for drift av regionalt
distribusjonsnett. Slik Glitre Energi Nett opplever det, er det stor forskjell på drift av
transmisjonsnett og regionalt distribusjonsnett, noe som også synliggjøres i arbeidet med
fremtidig regulering og nettkoder.
2.2.1.2 NVEs kommentarer
Det pågående arbeidet med utvikling av rollen til DSOene, DSO-piloter og
ekspertgruppen NVE har nedsatt vil bidra med viktige innspill til en fremtidig
organisering av driftskoordinering. Resultatet fra dette arbeidet er enda ikke klart og det
vil kunne ta noe tid før eventuelle endringer kan gjennomføres i praksis. For eksempel
skal ekspertgruppen først levere sin rapport i april 2020, og NVE skal levere en
anbefaling til OED innen utgangen av mai 2020. Eventuelle forslag til forskriftsendringer
vil dermed tidligst sendes på høring sommeren/høsten 2020 og kunne tre i kraft i 2021. I
mellomtiden skal berørte aktører få på plass nødvendige systemer og rutiner for å
eventuelt kunne håndtere nye oppgaver og ansvar. NVEs vurdering er at en vesentlig
endring i roller og ansvarsdeling ikke vil være fullt på plass før om noen år. I tiden frem
til en eventuell endring er gjennomført mener NVE det hensiktsmessig å ha på plass et
regelverk som bidrar til forutsigbarhet og transparens.
Alle nettkonsesjonærer har allerede i dag ansvar for driften av eget nett. Det er i hovedsak
når det er behov for koordinering med andre aktører at systemansvarlig har et overordnet
ansvar. Selv om organiseringen av driftskoordinering i fremtiden vil kunne bli annerledes
enn i dag, vil koordinering mellom DSO og TSO fortsatt være viktig. En hensiktsmessig
praktisering og gode rutiner vil utvikles over tid. NVE mener at retningslinjene vil være
et viktig bidrag i dette arbeidet.
Dersom nettkonsesjonærer har behov for informasjon, er det allerede i dag store
muligheter for å kunne samle inn dette.
Systemansvarsforskriften gir ingen uttømmende liste over informasjon som deles mellom
aktører i kraftsystemet. Forskriften beskriver konsesjonærens plikter til å oversende
informasjon til systemansvarlig. Dette er informasjon som er nødvendig for at
systemansvarlig skal kunne utføre sine plikter i henhold til forskriften.
Data deles i dag i varierende omfang mellom kraftverk og nettselskapet det er tilknyttet.
Det er nettselskapets ansvar å sikre seg tilgang på den informasjon man finner nødvendig
gjennom tilknytningsavtaler eller andre avtaler for tilknytning til og bruk av nettet jf.
forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
tariffer (kontrollforskriften) § 13-6.
Agder Energi Nett viser til at NVE benytter begrepene «regionalnett» og
«systemansvarlig». Dette er begreper som benyttes i energiloven og i flere forskrifter,
blant annet i kontrollforskriften, kraftberedskapsforskriften og energiutredningsforskriften
for å nevne noen. NVEs vurdering er at begrepene bør endres felles for alle forskrifter
samtidig, og har på nåværende tidspunkt ikke foreslått å endre begrepene i de øvrige
forskriftene. Det er dermed naturlig å fortsatt bruke disse i systemansvarsforskriften.
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2.3 Europeisk regelverk
NVE viser i høringsdokumentet til at implementering av EØS-rettslige forpliktelser vil
kunne få betydning også for det nasjonale regelverket. Videre vises det til at innlemming
av europeisk regelverk i EØS-avtalen ikke er endelig avklart, og at NVE derfor ikke
foreslår noen endringer i forskriften som følge av dette.
2.3.1.1 Høringsinstansenes innspill
Energi Norge med flere mener at tidspunktet for høringsforslaget ikke er opplagt, og at
forslaget er lite fremtidsrettet fordi det ikke tar hensyn til bestemmelser i EØS-relevant
regelverk. Flere oppfatter forslaget dithen at nye oppgaver overføres til systemansvarlig.
Flere viser spesifikt til at det synes som ansvaret for informasjonsutveksling kun går fra
konsesjonærene til systemansvarlig og viser til at nettkoden "System Operation
Guidelines – SO GL" likestiller DSO og TSO med hensyn til rett på tilgang til
informasjon.
Flere av høringsstansene ber om at NVE trekker forslaget om endringer i
rapporteringsplikt for konsesjonærer i påvente av implementeringen fremtidige EØSrettslige forpliktelser.
2.3.1.2 NVEs kommentarer
Fremtidige EØS-rettslige forpliktelser som er relevant for denne forskriften er EUs tredje
energimarkedspakke med underliggende regelverk. Tredje energimarkedspakke har blitt
tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft.7
Nødvendige tilpasninger i norsk regelverk vil skje gjennom endringer i energiloven og
energilovforskriften. Så langt vi kan se er det ikke nødvendig med endringer i
systemansvarsforskriften for å implementere hovedrettsaktene i tredje
energimarkedspakke. Når det gjelder nettkodene som er vedtatt under tredje
energimarkedspakke er disse foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen og det er derfor uklart
når disse kan bli gjeldende i Norge.
Det gjøres oppmerksom på at SOGL er en forordning som vil bli tatt inn i norsk forskrift i
sin helhet, som en egen forskrift. Den skal altså ikke implementeres gjennom
systemansvarsforskriften. Etter NVE sin vurdering kan SOGL tas inn i norsk forskrift
uten at systemansvarsforskriften endres.
Systemansvarsforskriften og en eventuell forskrift som gjennomfører SOGL har delvis
overlappende og delvis forskjellig virkeområde. SOGL er i hovedsak fokusert på
oppgaver som må løses ved samarbeid mellom TSOene, noe som i dag er regulert
gjennom systemansvarskonsesjonen og nordisk systemdriftsavtale.
Systemansvarsforskriften på sin side har sitt hovedfokus på systemansvarlig sin rolle
overfor norske aktører.
Det er imidlertid riktig at noen av metodene som utvikles under forordningene i tredje
energimarkedspakke kan medføre endringer i retningslinjene som systemansvarlig skal
utarbeide. NVE legger til grunn at etter implementering av nettkodene vil
7

EØS-beslutningen trådte i kraft i oktober 2019, etter at dette ble skrevet.
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systemansvarlig så langt det er mulig ta hensyn til relevante krav som blir gjeldende der,
ved utarbeidelse av systemansvarliges retningslinjer.
Når det rapporteringsforpliktelsene i SOGL er det i utgangspunktet ikke noe juridisk til
hinder for at kravene om oversendelse av informasjon i henhold til
systemansvarsforskriften og kravene til oversendelse av informasjon i henhold til SO GL
gjelder parallelt. Av hensyn til enkelhet for aktører mener NVE likevel det ikke bør
etableres parallelle rapporteringsprosesser der dette åpenbart ikke er hensiktsmessig.
NVE vil ved godkjenning av retningslinjer for systemansvarsforskriften og metoder for
datautveksling etter SOGL8 ta hensyn til dette.
Ved implementering av tilknytningskodene vil vi vurdere om § 14skal endres.9 Vi vil i
den sammenhengen blant annet måtte ta stilling til hvordan ansvarsfordelingen mellom
systemansvarlig og relevant netteier skal være.
De foreslåtte endringene til § 14 i denne høringen er ikke ment å endre på
systemansvarlige sitt ansvar etter bestemmelsen, endringene skal bare tilpasse
bestemmelsen til retningslinjene og gi en mer beskrivende overskrift.
For øvrig er det positivt om systemansvarlig ved utarbeidelse av retningslinjer etter fos 14
tar hensyn til tilknytningskodene i den grad det er hensiktsmessig. Aktørene vil i så
tilfelle få anledning til å komme med sine synspunkter på dette i tråd med prosedyren i §
28a.

2.4 Kost-nyttevurderinger
2.4.1.1 Høringsinstansenes innspill
Energi Norge med flere mener at høringsdokumentet ikke gir en tilstrekkelig analyse av
kost/nytte forhold. Flere mener at den administrative og ressursmessige belastningen for
konsesjonærene vil kunne øke ved nye krav om rapportering fra systemansvarlig.
Hafslund Nett kommenterer at NVE foreslår endringer som innebærer at
systemansvarlig får ansvar for å samle inn spenningskvalitetsdata og får ansvar for å
håndtere en nasjonal spenningskvalitetsdatabase. Videre viser Hafslund Nett til at NVE
mener den foreslåtte endringen tilrettelegger for enklere innrapportering for
nettselskapene, og bedre bruk av spenningskvalitetsdataene. Hafslund Nett mener NVE
ikke har begrunnet hvorfor økt rapporteringsomfang og hyppigere rapportering vil gi økt
bruksverdi og hvorfor det er nødvendig å overføre oppgaven til Statnett. Hafslund Nett
tror at mer omfattende og hyppigere rapportering av spenningsdata vil medføre økte
kostnader for nettselskapene og økte kostnader for Statnett gjennom etablering av mottak
og tilgjengeliggjøring av data for nettselskaper. Kostnadene er sannsynligvis
undervurdert.

8

Jf. Artikkel 40(5) i Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 skal TSO i samarbeid med bransjen
utarbeide et forslag til anvendelse og omfang av datautveksling av blant annet plandata,
strukturelle data og sanntidsdata. Dette skal godkjennes av nasjonal reguleringsmyndighet jf.
artikkel 6 (4) bokstav b.
9
Kommisjonsforordning (EU) 2016/631 og Kommisjonsforordning (EU) 2016/1388.
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Regelrådet mener konsekvensutredningen har svakheter. De fremhever blant annet at
forslaget mangler en beskrivelse av problemet og nullalternativet eller alternative tiltak.
Regelrådet er positive til at det foreslås forenklet rapportering av spenningskvalitet, men
at det er stor usikkerhet knyttet til format, innhold og metode for rapporteringen, slik at
det er vanskelig å vurdere konsekvensene for næringslivet. For øvrig er Regelrådet
positive til at bransjen skal involveres i utformingen av retningslinjene fra
systemansvarlig.
2.4.1.2 NVEs kommentarer
Kommentarene knyttet til kost-nyttevurderinger gjelder i hovedsak to temaer. Det ene er
at systemansvarlig i retningslinjene skal fastsette format, frist og innhold for ulike
rapporteringskrav. Det andre temaet som det kommenteres på er innføringen av en ny
bestemmelse om spenningskvalitet.
Format, frist og innhold
Høringsuttalelsene tyder på at det er noen misforståelser knyttet til forståelsen av dagens
regelverk. Utgangspunktet vårt er at systemansvarlig allerede etter dagens forskrift har
myndighet til å stille krav til format, innhold og frist for de ulike rapporteringskravene.
Dette kunne vi med fordel ha beskrevet tydeligere i høringsdokumentet. Endringen går i
hovedsak på å formalisere denne myndigheten og gi aktørene mulighet til å påvirke
format, innhold og frist for de ulike rapporteringskravene.
På denne bakgrunnen mener vi at endringen ikke innebærer noen større økonomiske
konsekvenser for det enkelte nettselskap. Konsekvensene for systemansvarlig er
beskrevet i høringsdokumentet.
Ved utformingen av retningslinjene vil systemansvarlig måtte vurdere kost-nytte av sine
forslag og sende dette på høring. Aktørene vil da få anledning til å si ifra dersom de
mener at rapporteringskravene går for langt.
Ny § 22b om spenningskvalitet
Som nevnt i høringsdokumentet flyttes eksisterende krav til rapportering av
spenningskvalitet fra leveringskvalitetsforskriften til systemansvarsforskriften. For
nettselskapene innebærer dette at i stedet for å rapportere til NVE, må de rapportere til
systemansvarlig. Dette medfører ingen store økonomiske konsekvenser for
nettselskapene, men det vil være en ny oppgave for systemansvarlig.
I tillegg til å flytte ansvaret over til systemansvarlig, får systemansvarlig myndighet til å
fastsette ytterligere parametere, samt format, innhold og metode for rapportering. Vi
stiller også krav om at systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en
effektiv innrapportering.
Spørsmål om omfang og hyppighet av rapporteringen må systemansvarlig bestemme i
samråd med nettselskapene. NVE stiller ikke krav om automatisering, men på sikt antar
vi at dette vil være hensiktsmessig å innføre. Hyppigheten av rapporteringen vil være
avhengig av hvorvidt spenningsmålingene skjer automatisk eller manuelt.
Kostnadene ved en eventuell automatisering vil måtte vurderes i forbindelse med at
systemansvarlig sender forslag til retningslinjer på høring. Aktørene vil få anledning til å
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komme med innspill på et eventuelt forslag om dette. Utkast til retningslinjer som fører til
uforholdsmessig høye kostnader for aktørene vil ikke bli godkjent av NVE.
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3 Merknader til de enkelte
bestemmelser
3.1 Innledning
I det følgende oppsummeres innkomne høringsinnspill og NVEs kommentarer til disse.
Der det ikke er kommet høringsinnspill, fremgår dette.

3.2 Endring § 7. Overføringsgrenser
3.2.1 Høringsdokumentets forslag
§ 7. Overføringsgrenser
Konsesjonær i regional- og transmisjonsnettet skal utarbeide og skriftlig rapportere
til systemansvarlig oversikt over egne anleggsdelers maksimale overføringsgrenser.
Dersom systemansvarlig mener innrapporterte maksimale overføringsgrenser er satt for
lave, skal systemansvarlig skriftlig rapportere dette til NVE. Dersom systemansvarlig er
enig i de innrapporterte overføringsgrenser skal systemansvarlig ved vedtak godkjenne
oversikten. Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter
denne paragrafen.
Systemansvarlig kan fastsette driftsmessige overføringsgrenser i regional- og
transmisjonsnettet. De driftsmessige overføringsgrensene skal ikke medføre overskridelse
av anleggsdelenes maksimale overføringsgrenser uten etter avtale med konsesjonæren.
Systemansvarlig har ansvar for at overføringsgrenser fastsatt i medhold av annet
ledd blir overholdt.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv
rapportering i henhold til første ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat
dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første ledd første punktum.

3.2.2 Fastsettelse av overføringsgrenser
3.2.2.1 Høringsinstansenes syn
Glitre Energi Nett med flere mener at fastsettelse av overføringsgrenser må fastsettes i
samarbeid mellom DSO og systemansvarlig. Eidsiva Nett viser blant annet til at
fastsettelse av overføringsgrenser må ta hensyn til alle anleggsdelers kapasitet, og ikke
bare kapasiteten til linjer og kabler.
Agder Energi Nett viser til at det fremgår av høringsdokumentet at noe av hensikten
med bestemmelsen er at endepunktskomponenter ikke skal være begrensende for
utnyttelsen av termisk overføringskapasitet på tilknyttede kraftlinjer eller at DSO setter
begrensninger på grunn av manglende vedlikehold. Videre viser Agder Energi Nett til at
det er unødvendig at TSO har en kontrollrolle for noe som DSO uansett er ansvarlig for. I
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praksis vil også en regional DSO ha større behov for samordning i sitt regionale område
enn TSOen.
3.2.2.2 NVEs kommentarer
Gjeldende ordlyd i første ledd innebærer at alle konsesjonærer skal rapportere
systemansvarlig oversikt over maksimale overføringsgrenser for egne anlegg til
systemansvarlig. Dette er ikke foreslått endret. Alle konsesjonærer skal fortsatt rapportere
til systemansvarlig som i dag. Bestemmelsens andre ledd innebærer at systemansvarlig
kan fastsette driftsmessige overføringsgrenser. Heller ikke dette er foreslått endret.
Foreslåtte endring innebærer at i begge tilfellene så skal systemansvarlig beskrive sin
praktisering i retningslinjer. For eksempel er det hensiktsmessig at retningslinjene
inneholder en beskrivelse av praktiseringen for hvordan ulike berørte aktører involveres
ved fastsettelse av driftsmessige grenser.
Etter forrige forskriftsendringen av systemansvarsforskriften, som trådde i kraft 1. juli
201910 vil vedtak etter § 7 annet ledd ikke lenger være systemkritiske, med unntak av
tilfeller hvor det er mindre enn tre måneder fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan
begynne til vedtaket må iverksettes.

3.2.3 Fjerning av kravet om godkjenning av systemansvarlig og
rapportering til NVE
3.2.3.1 Høringsinstansenes syn
Statnett og Hydro mener det er hensiktsmessig å videreføre systemansvarliges plikt til å
rapportere begrensende endepunktskomponenter til NVE, og ønsker at § 7 første ledd
annet punktum videreføres. På denne måten får NVE effektivt tilgang til informasjon som
kan være grunnlag for tilsyn med de elektriske anlegg tilhørende konsesjonærene.
Samtidig vil denne synliggjøringen gi konsesjonærene et sterkere insentiv til utbedring.
Statnett foreslår i tillegg at til erstatning for gjeldende første ledd tredje punktum bør det
inntas en bestemmelse om at kraftsystemet skal driftes i henhold til de overføringsgrenser
som er innrapportert av konsesjonærene.
Statnett viser til at forslaget om å fjerne kravet om å rapportere til NVE innebærer at
gjenstående del av § 7 første ledd kun omfatter innrapportering av overføringsgrenser kan
håndteres gjennom dagens parameterlister for § 14a og systemer som er etablert for
innrapportering av anleggsdata og bør vurderes å flyttes.
Glitre Energi Nett kommenterer at fastsettelse av overføringsgrenser, spesielt av
endepunktskomponenter, må baseres på kost/nytte og kunnskap om behov, og ikke som i
dag hvor systemansvarlig ser på linjetverrsnitt. Glitre Energi Nett skriver at pålegg om
bytte av endepunktskomponenter kan være svært kostbart og må baseres på behov.
Agder Energi Nett mener at det er positivt at NVE foreslår at dagens krav om at
systemansvarlig skal godkjenne ved vedtak eller rapportere innrapporterte
overføringsgrenser utgår.

10

NVE rapport 56/2018. Tilgjengelig på
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/systemansvar/forskrift-om-systemansvaret/
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3.2.3.2 NVEs kommentarer
I høringsdokumentet har NVE beskrevet nærmere hvorfor vi foreslo å fjerne kravet om at
overføringsgrenser som systemansvarlig mener er satt for lavt skal rapporteres til NVE11.
Vi viser blant annet til Statnett og Hydro sine kommentarer, og ser at det kan være behov
for å beholde systemansvarlig sin plikt til å rapportere til NVE dersom de mener
innrapporterte maksimale overføringsgrenser er satt for lave. Vi velger derfor å beholde
denne plikten.
Statnett foreslår å legge plikten til å rapportere maksimale overføringsgrenser til § 14a.Vi
mener at § 7 første ledd om rapportering av maksimale overføringsgrenser henger tett
sammen med andre ledd om driftsmessige overføringsgrenser, og at det derfor ikke er
hensiktsmessig å flytte første ledd, selv om bestemmelsen må sees i sammenheng med §
14 og § 14a. Det at selve plikten for konsesjonærer til å rapportere fremgår av to
forskjellige bestemmelser er likevel ikke til hinder for at man kan benytte felles system
for rapporteringene.
Statnett foreslår å innføre en ny bestemmelse om at kraftsystemet skal driftes i henhold til
de overføringsgrenser som er innrapportert av konsesjonærene. Dette skal erstatte punktet
om systemansvarliges godkjenning av overføringsgrensene. For dette viser vi til at
systemansvarlig etter § 7 annet ledd kan vedta driftsmessige overføringsgrenser i tråd
med overføringsgrensene som er innrapportert av konsesjonærene, og at endringer utover
de foreslåtte endringene i første ledd ikke er en del av høringen.

3.2.4 Endelig forskriftstekst
Opprinnelig forslag endres:
§ 7. Overføringsgrenser
Konsesjonær i regional- og transmisjonsnettet skal utarbeide og skriftlig rapportere
til systemansvarlig oversikt over egne anleggsdelers maksimale overføringsgrenser.
Dersom systemansvarlig mener innrapporterte maksimale overføringsgrenser er satt for
lave, skal systemansvarlig skriftlig rapportere dette til NVE. Systemansvarlig fastsetter
innhold, format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen.
Systemansvarlig kan fastsette driftsmessige overføringsgrenser i regional- og
transmisjonsnettet. De driftsmessige overføringsgrensene skal ikke medføre overskridelse
av anleggsdelenes maksimale overføringsgrenser uten etter avtale med konsesjonæren.
Systemansvarlig har ansvar for at overføringsgrenser fastsatt i medhold av annet
ledd blir overholdt.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv
rapportering i henhold til første ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat
dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første ledd første punktum.

11
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3.3 Endring § 11. Regulerkraftmarkedet
3.3.1 Høringsdokumentets forslag
§ 11. Regulerkraftmarkedet Marked for regulerkraft
Systemansvarlig skal drive, og utvikle og fastsette vilkår for deltakelse i et
regulerkraftmarked marked for regulerkraft for i driftstimen å håndtere avvik fra planlagt
produksjon og forventet forbruk, samt andre uønskede forhold i kraftsystemet.
Når det er åpenbart at prissettingen i markedet for regulerkraft ikke er
samfunnsøkonomisk effektiv kan systemansvarlig suspendere bud i regulerkraftmarkedet
og benytte anmeldt volum til gjeldende pris i døgnmarkedet for det relevante
budområdet. elspotpris for området. I så fall skal budgiver informeres om dette.

3.3.2 Generelle kommentarer
3.3.2.1 Høringsinstansenes syn
Statnett ser behov for at NVE presiserer hvilke markeder, både eksisterende og
fremtidige, som skal reguleres av § 11.
Statnett mener det ikke er entydig hvilke markeder som defineres som
regulerkraftmarkeder. Eksempelvis er det uklart for systemansvarlig hvorvidt
eksisterende markeder og markeder som er under utvikling, som marked for
primærreserver, sekundærreserver og fast frequency reserves, skal reguleres av § 11 og
falle inn under krav om godkjenning av vilkår.
Statnett skriver videre at systemansvarlig anbefaler NVE å presisere at § 11 endres til å
omfatte både marked for balanseenergi (aktivering av reserver) og balansekapasitet.
Energi Norge oppfatter at de tekstlige endringene fra "et regulerkraftmarked" til marked
for regulerkraft gjennomføres fordi det både i nordisk og europeisk sammenheng arbeides
for å etablere flere regulerkraftmarkeder. Disse endringsprosessene er direkte knyttet til
krav i nettkoden EBGL. Energi Norge ser det derfor slik at den endring i ordlyd det vises
til over er direkte knyttet til endringer i regulerkraftmarkedet som gjøres fordi det er et
krav i nettkoden EBGL. Etter Energi Norges oppfatning er det derfor ikke riktig at ingen
av de foreslåtte endringene i forslaget gjøres av hensyn til EU-regelverket inklusive
nettkoder, men finner det kritikkverdig at NVE ikke er konsekvent mht. å tilpasse
ordlyden i systemansvarsforskriften til fremtidig EU-regelverk også for andre deler av
høringsforslaget.
3.3.2.2 NVEs kommentarer
Etter systemansvarsforskriften § 9 (regulerstyrke og effektreserve) er systemansvarlig
forpliktet til å disponere tilstrekkelige effektreserver. Krav til ulike reservetyper fastsettes
ut fra kraftsystemets behov og forpliktelser overfor utenlandske kraftsystem. Det påligger
systemansvarlig å utvikle effektive markedsløsninger og gjøre bruk av de virkemidler
som har lavest samfunnsøkonomisk kostnad.
NVE legger til grunn at systemansvarlig etter § 28a skal utarbeide retningslinjer for
praktiseringen av sin plikt å disponere tilstrekkelige effektreserver, jf. § 9. Dette
inkluderer blant annet systemansvarliges dimensjonering av de ulike typer reserver og
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virkemåte for markedsløsninger som sikrer at produksjon og forbruk stiller nødvendige
reserver til disposisjon. Dette vil innebære eksisterende og/eller fremtidige endrede
marked for anskaffelse av reserver for FCR, aFRR og mFRR12. I den grad
systemansvarlig i fremtiden ser behov for å etablere ytterligere effektreserveprodukter,
som for eksempel FRR (fast frequency reserves), skal systemansvarlig utarbeide utkast til
endrede retningslinjer for § 9 (regulerstyrke og effektreserve) som sendes på høring til
relevante aktører og etter det, til NVE for godkjenning. I den grad det ikke eksisterer et
aktiveringsmarked for gjeldende reserve i henhold til § 11, skal retningslinjene for § 9
også beskrive metode for avregning av aktiverte reserver.
Markeder for å sikre tilstrekkelige effektreserver er regulert i § 9 og ikke en del av § 11,
som omhandler aktiveringsmarkeder for regulerkraft. Dette er slik NVE oppfatter det i
tråd med dagens praktisering av systemansvaret, men forskriftendringen vil gjennom
utarbeidelsen av retningslinjene tydeliggjøre hvilke krav og vilkår som gjelder for
opsjonsmarked for reserver i § 9 og aktiveringsmarked i § 11.
Som NVE påpekte i høringen vil fremtidig implementering av Norges EØS-rettslige
forpliktelser kunne få betydning for det nasjonale regelverket. NVE ser at det kan være
hensiktsmessig å vurdere en viss harmonisering og klargjøring av begreper i forskriften
og implementert europeisk regelverk som for eksempel «balancing capacity» vs
«effektreserver» og «balancing energy» vs «regulerkraft». NVE vil eventuelt komme
tilbake til dette i fremtidige forskriftsendringer.

3.3.3 Endelig forskriftstekst
Opprinnelig forslag opprettholdes:
§ 11. Marked for regulerkraft
Systemansvarlig skal drive, utvikle og fastsette vilkår for deltakelse i marked for
regulerkraft for i driftstimen å håndtere avvik fra planlagt produksjon og forventet
forbruk, samt andre uønskede forhold i kraftsystemet.
Når det er åpenbart at prissettingen i markedet for regulerkraft ikke er
samfunnsøkonomisk effektiv kan systemansvarlig suspendere bud og benytte anmeldt
volum til gjeldende pris i døgnmarkedet for det relevante budområdet. I så fall skal
budgiver informeres om dette.

3.4 Endring § 12. Anstrengte driftssituasjoner og
driftsforstyrrelser
3.4.1 Høringsdokumentets forslag
§ 12.Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser
Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for
effektiv gjenoppretting av normal drift av egne anlegg, ved driftsforstyrrelser i regionalog transmisjonsnettet og tilknyttede produksjonsenheter. Systemansvarlig fastsetter
12

Se beskrivelse på Statnett sine hjemmesider: https://www.statnett.no/for-aktorer-ikraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/
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innhold, format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen. Systemansvarlig
skal ved vedtak godkjenne planen eller pålegge endringer fastsetter.
Systemansvarlig skal kan samordne inngrep ved driftsforstyrrelser som berører
flere konsesjonærer.
Systemansvarlig skal fastsette hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et
område som midlertidig er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett.
Systemansvarlig kan i vanskelige driftssituasjoner rekvirere effekttilgang ved å
kreve at all tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon og forbruk anmeldes i
markeder for regulerkraft regulerkraftmarkedet, etter at prisen i elspotmarkedet
døgnmarkedet er satt.
Systemansvarlig kan ved driftsforstyrrelser kreve å få benytte all tilgjengelig
regulerbar effekt i produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. Ikke anmeldt
produksjon prissettes til elspotområdets budområdets regulerkraftpris, dersom ikke annet
er avtalt.
Systemansvarlig skal utarbeide og til enhver tid ha tilgjengelig en oversikt over
produksjonsenheter som har teknisk evne til å utøve frekvensregulering i et område som
midlertidig er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett, og
produksjonsenheters evne til oppstart uten ekstern forsyning.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i
henhold til første ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat,
vedtak fattet i medhold av fjerde og femte ledd samt dersom konsesjonærer ikke oppfyller
sin plikt i henhold til første ledd første punktum.

3.4.2 Systemansvarliges behov for gjenopprettingsplaner
3.4.2.1 Høringsinstansenes syn
Energi Norge med flere stiller spørsmål ved systemansvarlig sitt behov for
gjenopprettingsplaner i regionalnettet. Agder Energi Nett mener at poenget er at det
stilles krav om at det skal foreligge slike gjenopprettingsplaner og det kan stilles krav om
at systemansvarlig skal få disse dokumentert ved behov. I praksis mener Agder Energi
Nett at det vil være viktigere med koordinering mellom DSOer og mellom DSO og
produsenter.
3.4.2.2 NVEs kommentarer
Kravet om at 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 produksjonsendringer er ikke foreslått
endret, og således ikke på høring.
I tilfeller hvor driftsforstyrrelser berører flere konsesjonærer, enten flere
nettkonsesjonærer eller både nett og produksjon, vil samordning og koordinering være
nødvendig. NVE mener at koordinering av gjenopprettelsesplaner er noe som må gjøres i
forkant av at hendelsene oppstår, og det derfor ikke er hensiktsmessig at planene
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utveksles kun ved behov. Ved enkelte planlagte driftsstanser vil det kunne være behov for
spesifikke gjenopprettelsesplaner. Det vil da være hensiktsmessig at disse utarbeides i
forkant av gjennomføring av driftsstansene. Ved at systemansvarlig fastsetter format,
innhold og frist for rapportering av planer kan planutformingen standardiseres og det kan
tas hensyn til hvilken informasjon som alltid bør fremgå av planene. I de tilfellene
regionale nettoperatører mener det er ytterligere behov for informasjonsutveksling
mellom tilgrensende konsesjonærer i området er ikke bestemmelsen til hinder for at dette
inngår i planene.
Selv om selve gjenopprettingen av anlegg vil gjøres av de som er leder for kobling, mener
NVE at det er viktig at prosedyrene er avklart mellom konsesjonærene og
systemansvarlig, slik at systemansvarlig vet hvordan nettselskapene vil håndtere store
driftsforstyrrelser, som for eksempel ved utfall av overliggende forsyning. Videre er det
også viktig at det er avklart i forkant av eventuelle hendelser når nettselskapene har behov
for av systemansvarlig skal ta i bruk systemansvarsvirkemidler for at man skal kunne
effektivt gjenopprette nettet.

3.4.3 Om systemansvarliges skal kunne vedta endringer i
gjennomprettingsplanene
3.4.3.1 Høringsinstansenes syn
Statnett viser til at dagens forskrift gir systemansvarlig mulighet til å pålegge endringer i
innrapporterte planer. Statnett ønsker at dette tas med videre ved endringen, og at det
fremgår av forskriftsteksten at systemansvarlig ved vedtak kan pålegge endringer i
konsesjonærenes planer for gjenoppretting. Dette kan for eksempelvære aktuelt ved
mangelfull kvalitet på planer, eller at planene mellom tilgrensende konsesjonærer ikke er
forenlig.
3.4.3.2 NVEs kommentarer
NVE legger til grunn at systemansvarlig i retningslinjene beskriver krav til format,
innhold og frist for rapportering av planer. Systemansvarlig må tydelig spesifisere hvilket
krav til innhold som de setter for planene. Et minimum for å sikre en effektiv
gjenoppretting av normal drift bør være at planen skal være koordinert med tilgrensende
nettselskap, dersom gjenopprettingen avhenger av disse. Hvis innrapporterte planer er
mangelfulle eller ikke forenlige, er NVEs vurdering at konsesjonærene ikke har oppfylt
sin plikt etter første ledd. I henhold til åttende ledd skal Statnett i slike tilfeller rapportere
til NVE. NVE kan så føre tilsyn med aktøren og gi nødvendige pålegg.
NVE legger til grunn at det er i også konsesjonærenes interesse å ha
gjenopprettelsesplaner av god kvalitet, som også er koordinert mellom de berørte
selskapene. Vi mener derfor at rapporteringsplikten etter åttende ledd, er tilstrekkelig for
å håndtere situasjoner dersom det er mangelfull kvalitet på planene eller at planene
mellom tilgrensende konsesjonærer ikke er forenlige.

3.4.4 Endring av systemansvarliges plikt etter annet ledd fra «skal»
til «kan»
3.4.4.1 Høringsinstansenes syn
Energi Norge med flere er positive til at bestemmelsen om systemansvarliges
samordning endres fra "skal" til "kan" i § 12.
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Statnett er positiv til NVEs forslag til endring av § 12 første ledd, med at
systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen og at
systemansvarlig ikke skal vedta plan for gjenoppretting.
3.4.4.2 NVEs kommentarer
NVE mener at endringen er i tråd med dagens praksis, noe også høringsinnspillene peker
på. Samtidig vil NVE poengtere at det er viktig med klare og tydelige rutiner for
koordinering mellom nettselskapene, og at bakgrunnen for endringen er at NVE mener
det er mer hensiktsmessig at koordineringen sikres ved at det settes krav til innhold og
format på gjenopprettingsplanene. En forutsetning for effektiv gjenoppretting er at
planene er enhetlige, oppdaterte og inneholder relevante opplysninger. Dette gjelder
uavhengig av hvem som har ansvaret for å koordinere gjenoppretting.

3.4.5 Endelig forskriftstekst
Opprinnelig forslag opprettholdes med en korreksjon13:
§ 12. Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser
Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for
effektiv gjenoppretting av normal drift av egne anlegg, ved driftsforstyrrelser i regionalog transmisjonsnettet og tilknyttede produksjonsenheter. Systemansvarlig fastsetter
innhold, format og frister for rapporteringen etter denne paragrafen.
Systemansvarlig kan samordne inngrep ved driftsforstyrrelser som berører flere
konsesjonærer.
Systemansvarlig skal fastsette hvem som skal utøve frekvensreguleringen i et
område som midlertidig er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett.
Systemansvarlig kan i vanskelige driftssituasjoner rekvirere effekttilgang ved å
kreve at all tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon og forbruk anmeldes i marked
for regulerkraft, etter at prisen i døgnmarkedet er satt.
Systemansvarlig kan ved driftsforstyrrelser kreve å få benytte all tilgjengelig
regulerbar effekt i produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. Ikke anmeldt
produksjon prissettes til budområdets regulerkraftpris, dersom ikke annet er avtalt.
Systemansvarlig skal utarbeide og til enhver tid ha tilgjengelig en oversikt over
produksjonsenheter som har teknisk evne til å utøve frekvensregulering i et område som
midlertidig er uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett, og
produksjonsenheters evne til oppstart uten ekstern forsyning.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i
henhold til første ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat,
vedtak fattet i medhold av fjerde og femte ledd samt dersom konsesjonærer ikke oppfyller
sin plikt i henhold til første ledd første punktum.

13

I høringsutkastet ble begrepet «marked for regulerkraft» ved en feil utformet som «markeder for
regulerkraft». Dette er korrigert i det endelige utkastet.
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3.5 Endring § 13. Tvangsmessig utkobling av
forbruk
3.5.1 Høringsdokumentets forslag
§ 13. Tvangsmessig utkobling av forbruk
Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for å
håndtere tvangsmessig utkobling av forbruk. Systemansvarlig fastsetter innhold, format
og frister for rapporteringen etter denne paragrafen. Systemansvarlig skal ved vedtak
godkjenne planen eller pålegge endringer.
Systemansvarlig kan ved effektknapphet i kraftsystemet pålegge konsesjonær å
foreta kortvarig tvangsmessig utkobling av forbruk. Pålegget skal omfatte utkoblingens
størrelse og forventet varighet, og kan i tillegg angi hvilke kundegrupper som skal kobles
ut. Innkobling av forbruk kan ikke skje uten etter vedtak fra systemansvarlig.
Systemansvarlig regnes som ansvarlig konsesjonær etter § 2A-3 i forskrift 30. november
2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.
Systemansvarlig kan under større driftsforstyrrelser pålegge konsesjonær å foreta
kortvarig tvangsmessig utkobling av forbruk. Pålegget skal omfatte utkoblingens størrelse
og forventet varighet, og kan i tillegg angi hvilke kundegrupper som skal kobles ut.
Innkobling av forbruk kan ikke skje uten etter vedtak fra systemansvarlig. Ansvarlig
konsesjonær for driftsforstyrrelsen fastsettes i medhold av § 2A-3 i forskrift 30. november
2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv
rapportering i henhold til første ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat,
vedtak fattet i medhold av annet og tredje ledd samt dersom konsesjonærer ikke oppfyller
sin plikt i henhold til første ledd første punktum.

3.5.2 Generelle kommentarer
3.5.2.1 Høringsinstansenes syn
Energi Norge mener tvangsmessig utkobling av forbruk er et tiltak som kun er aktuelt for
å unngå kollaps i hele kraftsystemet og er regulert i rasjoneringsforskriften. Før
kraftrasjonering eventuelt skal tas i bruk, har systemansvarlig normalt gjennomført
godkjente SAKS-tiltak. Kraftrasjonering har potensielt svært høy kostnad i moderne
samfunn, og Energi Norge er ikke kjent med at dette har vært nødvendig siden
årtusenskiftet. Høy rasjoneringskostnad for samfunnet, det faktum at Norge har et
kraftoverskudd i normalår, og at kraftoverskuddet er ventet å øke fremover, tilsier også at
risikoen for kraftrasjonering fremover er lav. Dette tatt i betraktning reiser Energi Norge
spørsmål ved nytten av at systemansvarlig "til enhver tid har oppdatert informasjon om
forbruk, om aktuelt volum, utkoblingstrinn, utetid og type last".
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Energi Norge minner også om at det allerede er krav etter beredskapsforskriftens § 2-1
om at alle virksomheter som er KBO-enheter og som har områdekonsesjon etter
energiloven § 3-2, plikter å utarbeide rasjoneringsplaner som en del av sin
beredskapsplanlegging.
Hafslund Nett viser til at NVE skriver at forslaget ikke innebærer noen vesentlige
endringer i kostnader. Hafslund Nett skriver at forslaget i seg selv gjør ikke det, men
retningslinjene fra systemansvarlig kan øke nettselskapenes kostnader betydelig dersom
det blir større krav til hyppighet og format på ulike rapporteringer. Eksempel på dette er i
beskrivelsen av bakgrunn kapittel 2.5.1 i § 13 hvor det legges opp til at systemansvarlig
har real time informasjon som må aggregeres opp gjennom nettnivåene fra ulike
nettselskap.
Agder Energi Nett mener det bør poengteres at tvangsmessig utkoblinga av forbruk kun
benyttes når ingen markedsmessige løsninger kan benyttes.
3.5.2.2 NVEs kommentarer
Planer for tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF) etter systemansvarsforskriften og
rasjoneringsplaner etter kraftrasjoneringsforskriften er to ulike virkemidler som dekker
ulike behov i kraftsystemet. TUF er et virkemiddel hvor systemansvarlig i helt spesielle
driftssituasjoner etter at prisen i døgnmarkedet er satt, kan tvangsutkoble forbruk i korte
perioder for å opprettholde den momentane balansen. Virkemidlet kan kun benyttes ved
effektknapphet i kortere perioder eller under større driftsforstyrrelser. Tvangsmessig
utkobling av forbruk ble benyttet ti ganger i 2015 og en gang i 2017. Utkobling som følge
av energiknapphet behandles gjennom rasjoneringsplaner i kraftrasjoneringsforskriften.
Krav til innhold, format og frister for rapporteringen av planene skal systemansvarlig
fastsette i retningslinjene. Som beskrevet i punkt 2.2, skal retningslinjene på høring til
bransjen, før de sendes til NVE for godkjenning.
Systemansvarlig skal i størst mulig utstrekning gjøre bruk av virkemidler som er basert på
markedsmessige prinsipper, jamfør § 4. Dette gjelder generelt for alle virkemidlene i
systemansvarsforskriften, og vi ser ikke noe behov for å poengter det spesifikt for § 13
om tvangsmessig utkobling av forbruk.

3.5.3 Om systemansvarlig skal kunne vedta endringer i TUF-planene
3.5.3.1 Høringsinstansenes syn
Energi Norge er positiv til NVEs forslag om å fjerne at systemansvarlig skal godkjenne
innrapporterte planer om tvangsmessig utkobling av forbruk.
Statnett er positive til NVEs forslag til endring i § 13 første ledd, om at systemansvarlig
skal fastsette innhold, format og frister for rapporteringen og at systemansvarlig ikke skal
vedta de innrapporterte planene. I henhold til dagens forskriftstekst kan systemansvarlig
pålegge endringer i innsendte planer. Statnett ønsker at dette tas med videre ved
endringen, og at det fremgår av forskriftsteksten at systemansvarlig ved vedtak kan
pålegge endringer i konsesjonær sin plan. Dette kan for eksempel være aktuelt ved
mangelfull kvalitet på planer eller for å sikre bedre samordning av planene i et område.
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3.5.3.2 NVEs kommentarer
Tilsvarende som for § 12, vil mangelfull kvalitet eller samordning, når dette er satt som
krav til innhold i planene innebære at aktøren ikke oppfyller plikten til å rapportere. I
slike tilfeller skal Statnett rapportere aktøren til NVE etter åttende ledd. NVE vil kunne gi
nødvendige pålegg for å sikre at plikten ivaretas. NVE mener at bestemmelsen er
tilstrekkelig for å sikre effektiv koordinering av planene for tvangsmessig utkobling av
forbruk, og innfører ikke et nytt ledd etter Statnetts innspill.

3.5.4 Endelig forskriftstekst
Opprinnelig forslag opprettholdes:
§ 13. Tvangsmessig utkobling av forbruk
Konsesjonær skal utarbeide og skriftlig rapportere til systemansvarlig plan for å
håndtere tvangsmessig utkobling av forbruk. Systemansvarlig fastsetter innhold, format
og frister for rapporteringen etter denne paragrafen.
Systemansvarlig kan ved effektknapphet i kraftsystemet pålegge konsesjonær å
foreta kortvarig tvangsmessig utkobling av forbruk. Pålegget skal omfatte utkoblingens
størrelse og forventet varighet, og kan i tillegg angi hvilke kundegrupper som skal kobles
ut. Innkobling av forbruk kan ikke skje uten etter vedtak fra systemansvarlig.
Systemansvarlig regnes som ansvarlig konsesjonær etter § 2A-3 i forskrift 30. november
2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.
Systemansvarlig kan under større driftsforstyrrelser pålegge konsesjonær å foreta
kortvarig tvangsmessig utkobling av forbruk. Pålegget skal omfatte utkoblingens størrelse
og forventet varighet, og kan i tillegg angi hvilke kundegrupper som skal kobles ut.
Innkobling av forbruk kan ikke skje uten etter vedtak fra systemansvarlig. Ansvarlig
konsesjonær for driftsforstyrrelsen fastsettes i medhold av § 2A-3 i forskrift 30. november
2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv
rapportering i henhold til første ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat,
vedtak fattet i medhold av annet og tredje ledd samt dersom konsesjonærer ikke oppfyller
sin plikt i henhold til første ledd første punktum.

3.6 Endring § 14. Planlegging og idriftsettelse av
tekniske anlegg i kraftsystemet
3.6.1 Høringsdokumentets forslag
§ 14. Planlegging og idriftsettelse av Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg
i kraftsystemet
Konsesjonær skal informere rapportere til systemansvarlig om planer for nye
anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett, når
andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om
godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.
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Områdekonsesjonær skal informere rapportere til 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. Systemansvarlig kan fatte vedtak vedrørende anleggenes
funksjonalitet.
Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne
paragrafen.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv
rapportering i henhold til første og annet ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat,
dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første ledd første punktum
eller annet ledd første punktum.

3.6.2 Generelle kommentarer
3.6.2.1 Høringsinstansenes syn
Statnett støtter endringene som er foreslått til annet og tredje ledd, der 'informere'
erstattes med 'rapportere'. Endringen formaliserer og tydeliggjør konsesjonærenes
forpliktelser. Statnett støtter det foreslåtte nye tredje leddet, og mener det er fornuftig at
innhold, format og frister for rapporteringen fastsettes i retningslinjer. En tydeliggjøring
av systemansvarliges krav til konsesjonærenes rapportering vil skape større forutsigbarhet
for aktørene.
Glitre Energi Nett og Eidsiva Nett tolker endringen «å informere» til det «å rapportere»
til å ha liten betydning.
Agder Energi Nett med flere peker på at ved å innføre et nytt ledd som sier at
systemansvarlig skal fastsette format innhold og frist for rapporteringen i retningslinjene
er det viktig at systemansvarlig fastsetter krav i samarbeid med konsesjonær. Glitre
Energi Nett viser i den sammenheng til at Statnett har manglende kompetanse og
erfaring for drift av regionalt distribusjonsnett.
3.6.2.2 NVEs kommentarer
Når der gjelder kommentarer om ansvarsforhold mellom TSO og DSO, er det ikke
foreslått noen endringer i bestemmelsen på nåværende tidspunkt, og vi viser til generelle
merknader i kapittel 2.

3.6.3 Endring av tittel
3.6.3.1 Høringsinstansenes syn
Statnett er positiv til NVEs forslag om å endre tittelen på fos § 14. Forslaget er også i
tråd med tidligere innspill systemansvarlig har gitt NVE. Systemansvarlig mener at den
foreslåtte nye tittelen tydeligere får fram intensjonene ved bestemmelsen og vektlegger
oppfølgingen av funksjonalitet.
Statnett ønsker å gjenta sitt forslag til endring av § 14 fra mars 2018. Der foreslo Statnett
et nytt ledd for å tydeliggjøre konsesjonærers ansvar for å melde inn informasjon om
kravetterlevelse, samt legge til rette for systemansvarliges oppfølging av anleggs
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kravetterlevelse. Bakgrunnen for innspillet var å få synliggjort og fremhevet de
forpliktelsene som foreligger i etterkant av idriftsettelse. Statnett stiller i dag vilkår til
vedtakene for å få inn bekreftende dokumentasjon, blant annet prøver og analyser.
Statnett noterer seg at NVE ikke foreslår å inkludere et slikt nytt ledd, men ser samtidig at
navnet på bestemmelsen er endret for å fremheve oppfølging av funksjonalitet. Statnett
oppfatter at å sikre kravetterlevelse/oppfølging av funksjonalitet er innenfor hjemmelen i
fos § 14 uavhengig av om det innføres som eget ledd i forskriften, og ser for seg å utdype
praksis knyttet til oppfølging av funksjonalitet og kravetterlevelse i forslag til
retningslinjer.
Energi Norge oppfatter endringen i overskriften som problematisk i forhold til
bestemmelsen i tilknytningskoden RfG om at det er relevant system operator (RSO) som
skal godkjenne funksjonalitet til nye anlegg som ønsker tilknytning. Dokumentasjonen
under "Bakgrunn" på side 15 i høringsdokumentet gir inntrykk av at dette er en riktig
tolkning av hva NVE har ment. Her skriver NVE: "NVE foreslår at bestemmelsen får en
ny overskrift hvor det tydelig fremgår at systemansvarlig sin plikt etter
systemansvarsforskriften § 14 å godkjenne funksjonaliteten til anleggene og ikke
godkjenne idriftsettelse av anleggene på generell basis". Energi Norge reagerer på at
NVE foreslår å innføre en endring som ikke er i samsvar med rollen RSO skal ivareta
mht. å godkjenne funksjonalitet for nye anlegg i henhold til RfG.14
Glitre Energi Nett mener imidlertid at presiseringen av at systemansvarlig ikke skal
godkjenne idriftsettelse av anleggene kan ha betydning for rapporteringens tidspunkt.
3.6.3.2 NVEs kommentarer
Det fremgår av § 14 at systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg
eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.
NVE viser til Statnett sin kommentar om kraveetterlevelse/oppfølgning av funksjonalitet.
Vedtak om godkjenning av nye anlegg etter § 14 er utøvelse av forvaltningsmyndighet og
dette skal skje ved enkeltvedtak. Det fremgår av ulovfestet forvaltningsrett at det kan
stilles vilkår for slik godkjennelse. Vilkårene må være saklig begrunnet og ikke
uforholdsmessig tyngende. Med saklig begrunnet menes i dette tilfellet at kravet må
begrunnes ut fra hensynet til en effektiv og samfunnsmessig rasjonell systemdrift. Etter
NVEs vurdering vil det være tillatt å stille krav til blant annet følgende:
•

Hvilken informasjon aktøren skal rapportere til systemansvarlig (format, innhold
og frist for rapportering)

•

Funksjonalitet til anlegget

•

Tiltak for å sikre at anlegget har de egenskapene det stilles krav om

Endringene i tittelen og i selve bestemmelsen er ment å gi en bedre beskrivelse av dagens
rettstilstand, samt å sikre aktørene innflytelse gjennom prosedyren i § 28a. Det er ikke
hensikten å gi systemansvarlig mer myndighet enn de har i dag.
Det vil bli en ny gjennomgang av § 14 når tilknytningskodene skal implementeres. Per i
dag er det usikkert når dette vil skje, som beskrevet i punkt 2.3.

14
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3.6.4 Endelig forskriftstekst
Opprinnelig forslag opprettholdes:
§ 14. Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet
Konsesjonær skal rapportere til systemansvarlig planer for nye anlegg eller
endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett, når andre
konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av
nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.
Områdekonsesjonær skal rapportere til 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.
Systemansvarlig kan fatte vedtak vedrørende anleggenes funksjonalitet.
Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter
denne paragrafen.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv
rapportering i henhold til første og annet ledd.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og
energidirektorat, dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til første ledd
første punktum eller annet ledd første punktum.

3.7 Endring § 17. Samordning av driftsstanser
3.7.1 Høringsdokumentets forslag
§ 17. Samordning av driftsstanser
Ved behov for driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet og tilknyttede
produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer, skal konsesjonær sende
rapportere plan for driftsstans til systemansvarlig i rimelig tid før ønsket tidspunkt for
driftsstans. Konsesjonær kan ikke iverksette driftsstans for slike anlegg uten etter vedtak
av systemansvarlig.
Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om konsesjonærenes planlagte
driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter. Planene
innsendt etter første ledd, skal inngå som del av beslutningsgrunnlag for vedtak.
Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om ikke planlagte driftsstanser i
regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre
konsesjonærer. Dette gjelder kun for nødvendige driftsstanser hvis behov oppstår som
følge av uforutsette hendelser. Konsesjonær skal rapportere melde slike behov til
systemansvarlig uten ugrunnet opphold.
Systemansvarlig kan av eget initiativ eller etter forespørsel fra konsesjonær,
omprioritere allerede fastlagte driftsstanser.
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Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne
paragrafen.
Dersom omprioritering etter fjerde ledd påfører systemansvarlig eller andre
konsesjonærer kostnader, skal den som initierer omprioriteringen betale for disse
kostnadene. Systemansvarlig skal bære kostnadene ved omprioritering som skyldes
driftsforstyrrelser eller andre forhold som gjør at tilfredsstillende leveringskvalitet ikke
kan opprettholdes. Systemansvarlig vedtar betalingens størrelse og hvem som skal dekke
hvilke kostnader overfor hvilke konsesjonærer. Betaling skal skje til den økonomisk
skadelidende konsesjonær. Økte kostnader for systemansvarlig som følge av
omprioritering etter fjerde ledd, skal håndteres slik at systemansvarlig ved vedtak i den
enkelte sak, fastsetter det beløp som skal innbetales. Beløpet for systemansvarlig sine
kostnader skal gjenspeile hvorvidt omprioriteringen medfører økte
spesialreguleringskostnader, kan størrelsesreguleres over tid og kan differensieres i
forhold til om omprioriteringen skyldes årsaker utenfor konsesjonærens kontroll.
Underlaget for konsesjonærenes kostnader ved omprioritering skal dokumenteres, og
arkiveres av systemansvarlig i 10 år.

3.7.2 Nærmere om innhold, format og frister
3.7.2.1 Høringsinstansenes syn
Statnett er positiv til endringene som er foreslått i første og tredje ledd, der 'sende/melde'
erstattes med 'rapportere'. Statnett er også positiv til det foreslåtte nye femte leddet, og
mener det er fornuftig at innhold, format og frister for rapporteringen fastsettes i
retningslinjer. En tydeliggjøring av systemansvarliges krav til konsesjonærenes
rapportering vil skape større forutsigbarhet for aktørene. Utforming av retningslinjer med
høring hos aktørene vil sikre aktørene innsyn og påvirkningsmulighet i måten dette gjøres
på.
Energi Norge med flere kommenterer på at de oppfatter at systemansvarliges praksis i
dag ikke er helt samsvar mellom forskriften da det i hovedsak er de regionale
driftssentralene som samordner driftsstanser for anlegg tilknyttet regionalnettet i dag.
Agder Energi Nett beskriver at det er unødvendig at TSO skal gjøre vedtak der
konsesjonærene i et område har en omforent plan for driftsstans. Det bør være
tilstrekkelig at TSO skal samordne og fatte vedtak kun når konsesjonærene selv ikke
greier å koordinere og bli enige om driftsstansene. Eidsiva Nett beskriver at selv om
planer meddeles systemansvarlig så overlates koordineringen til konsesjonæren noe som i
mange tilfeller er rasjonelt og riktig ut fra konsesjonærens kompetanse på den regionale
driften. Glitre Energi Nett etterlyser en klargjøring av hvem som gjør hva.
3.7.2.2 NVEs kommentarer
Etter dagens forskrift skal konsesjonærer sende plan for driftsstanser i regional- og
transmisjonsnettet og tilknyttede produksjonsenheter dersom andre konsesjonærer kan bli
påvirket av disse. Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om konsesjonærenes
planlagte driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede
produksjonsenheter. De innsendte planene skal inngå som del av beslutningsgrunnlag for
vedtaket fra systemansvarlig. NVE har i denne omgangen valgt å ikke gjøre større
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endringer i § 17, utover å innføre retningslinjer for bestemmelsen, og legge til rette for
dette.
NVE ser behov for å presisere nærmere hva som er tenkt rundt retningslinjer for § 17.
Planlagte driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet vil ofte kunne berøre flere
konsesjonærer for nett eller produksjon, markedsforhold, handelskapasitet eller
driftssikkerheten. Konsesjonærene som berøres av driftsstansene vil kunne ha ulike eller
motstridende ønsker om tidspunkt og varighet av driftsstansene, eller det kan være at flere
driftsstanser bør sees i sammenheng for å minimere konsekvensene for berørte aktører.
Det vil også i enkelte tilfeller være nødvendig å ta i bruk virkemidler som kun
systemansvarlig i dag har tilgang på, som spesialregulering, produksjonstilpasning etter §
8b eller utpeke kraftverk til å utøve frekvensregulering etter § 12 tredje ledd.
Systemansvarlig har en viktig oppgave i å koordinere driftsstansene der flere aktører blir
berørt for å sikre en rasjonell drift av kraftsystemet.
Høringsinstansene peker på at det er ulikt behov for koordinering i de ulike
driftsstansene, og at det bør være tilstrekkelig at systemansvarlig koordineringer kun der
hvor aktørene ikke blir enige. Eidsiva Nett skriver at koordineringen ofte gjøres lokalt
først, før den meldes inn til systemansvarlig.
NVE mener at forskriftsteksten ikke er til hinder for at både områdekonsesjonærene
bruker sin lokalkunnskap om egne nettområder og systemansvarlig sitt helhetsbilde av
driften av kraftsystemet for å sikre god koordinering av driftsstanser. I forskriftsteksten er
det presisert at planene for driftsstanser sendt inn av konsesjonærene skal inngå som en
del av beslutningsgrunnlaget for vedtak. Ved å innføre en nytt ledd hvor systemansvarlig
skal fastsette innhold, format og frister for rapporteringen av planer for driftsstans ønsker
NVE å legge til rette for en mer effektiv behandling av driftsstanser. Krav til innhold,
format og frister skal beskrives i retningslinjene.
Når det gjelder krav til innhold mener NVE at det eksempelvis er fornuftig at
konsesjonærene som minimum informerer om hvilke andre aktører som blir berørt av
driftsstansen, om berørte aktører er omforent med planen, eller om det er uenigheter.
Videre bør det tydeliggjøres hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for forsvarlig
gjennomføring av driftsstansen, som for eksempel om det er behov for bruk av
systemansvarsvirkemidler. NVE tror innføring av krav til innhold i planene gjennom
retningslinjene vil kunne bidra til en tydeligere ansvarsfordeling mellom systemansvarlig
og områdekonsesjonærene og mer effektiv koordinering av driftsstanser.
Eksempelvis, dersom en driftsstans kun berører to områdekonsesjonærer som er enige i
tidspunkt for driftsstans, og hverken markedet eller produsenter blir berørt av denne, vil
fremdeles systemansvarlig ha behov for å vite at driftsstansen er planlagt gjennomført,
men behandlingen av driftsstansen bør kunne gjøres enklere enn dersom produsenter eller
markedet blir berørt.

3.7.3 Innspill til endring av § 17
3.7.3.1 Høringsinstansenes syn
Statnett mener at NVE bør innføre en ny bestemmelse som slår fast at samordning av
planlagte driftsstanser også omfatter mulighet for systemansvarlig til å vedta at anlegg
blir koblet ut i forbindelse med en annen konsesjonærs planlagte driftsstans, dersom dette
øker den totale nytten for kraftsystemet.
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Videre ønsker Statnett at det skal innføres et krav til forbruksenheter om innmelding av
utkobling av forbruk over 50 MW som planlegges utkoblet mer enn 4 timer. Bakgrunnen
for at systemansvarlig ønsker planer for driftsstans fra forbruksenheter er basert på
erfaringer med at enkelte større forbruksenheter har ønsket at dette tas hensyn til i
samordningen av driftsstanser, samt at det for systemansvarlig er viktig med et best mulig
underlag i samordningen av driftsstanser. Store forbruksenheter vil kunne ha vesentlig
betydning for flyt- og balanseforhold i delområder, og vil ofte kunne være avgjørende for
en samfunnsmessig rasjonell samordning av driftsstanser i disse områdene.
Statnett peker på at muligheten til å fastsette systemkritiske vedtak om driftsstanser også
bør gjelde planlagte driftsstanser, som vedtas etter annet ledd. Statnett mottar ofte
søknader om driftsstanser mindre enn tre måneder før planlagt gjennomføring av
driftsstansene. Hittil har Statnett vurdert dette som ikke-planlagte driftsstanser og
behandlet disse etter § 17 tredje ledd. Dersom dette ikke lenger kan oppfattes som
uforutsette hendelser og derfor må behandles etter annet ledd, mener Statnett at det er
behov for å inkludere § 17 annet ledd i listen over systemkritiske vedtak i § 28. Vedtak
om godkjent driftsstans for disse tilfellene vil etter § 17 annet ledd og ny § 28 ikke anses
som systemkritisk. Samtidig vil det som regel ikke være mulig å følge forvaltningslovens
krav til saksbehandling for disse tilfellene. Statnett mener at det er vanskelig å forstå at
dette kan være intensjonen bak bestemmelsen.
Mens ikke-planlagte driftsstanser etter § 17 tredje ledd tidligere har vært definert til alltid
å være systemkritisk, er de etter de reviderte forskriftene systemkritisk når det er mindre
enn tre måneder fra tidspunktet saksbehandlingen tidligst kan påbegynnes til vedtaket må
iverksettes. Statnett mener at behovet for ikke-planlagte driftsstanser som regel oppstår
kort tid før driftsstansen bør gjennomføres, dvs. sjelden mer enn tre måneder før. Det
betyr at vedtak iht. § 17 tredje ledd sjelden vil være annet enn systemkritisk. Statnett
mener at tremåneders fristen ville gi langt større mening for vedtak etter § 17 annet ledd.
Statnett ønsker derfor å opprettholde sitt tidligere innspill om at vedtak etter fos § 17
annet ledd bør omfattes av paragrafene opplistet i § 28 tredje ledd, som betyr at planlagte
driftsstanser meldt inn mindre enn tre måneder før planlagt oppstart defineres som
systemkritisk.
3.7.3.2 NVEs kommentarer
NVE viser til at Statnetts innspill gjelder forhold som ikke har vært på høring. Vi tar
kommentarene til etterretning og tar det med videre som et innspill til fremtidige
endringer i systemansvarsforskriften.

3.7.4 Endelig forskriftstekst
Opprinnelig forslag opprettholdes:
§ 17. Samordning av driftsstanser
Ved behov for driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet og tilknyttede
produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer, skal konsesjonær rapportere
plan for driftsstans til systemansvarlig. Konsesjonær kan ikke iverksette driftsstans for
slike anlegg uten etter vedtak av systemansvarlig.
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Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om konsesjonærenes planlagte
driftsstanser i regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter. Planene
innsendt etter første ledd, skal inngå som del av beslutningsgrunnlag for vedtak.
Systemansvarlig skal samordne og fatte vedtak om ikke planlagte driftsstanser i
regional- og transmisjonsnettet, og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre
konsesjonærer. Dette gjelder kun for nødvendige driftsstanser hvis behov oppstår som
følge av uforutsette hendelser. Konsesjonær skal rapportere slike behov til
systemansvarlig uten ugrunnet opphold.
Systemansvarlig kan av eget initiativ eller etter forespørsel fra konsesjonær,
omprioritere allerede fastlagte driftsstanser.
Systemansvarlig fastsetter innhold, format og frister for rapporteringen etter denne
paragrafen.
Dersom omprioritering etter fjerde ledd påfører systemansvarlig eller andre
konsesjonærer kostnader, skal den som initierer omprioriteringen betale for disse
kostnadene. Systemansvarlig skal bære kostnadene ved omprioritering som skyldes
driftsforstyrrelser eller andre forhold som gjør at tilfredsstillende leveringskvalitet ikke
kan opprettholdes. Systemansvarlig vedtar betalingens størrelse og hvem som skal dekke
hvilke kostnader overfor hvilke konsesjonærer. Betaling skal skje til den økonomisk
skadelidende konsesjonær. Økte kostnader for systemansvarlig som følge av
omprioritering etter fjerde ledd, skal håndteres slik at systemansvarlig ved vedtak i den
enkelte sak, fastsetter det beløp som skal innbetales. Beløpet for systemansvarlig
sinekostnader skal gjenspeile hvorvidt omprioriteringen medfører økte
spesialreguleringskostnader, kan størrelsesreguleres over tid og kan differensieres i
forhold til om omprioriteringen skyldes årsaker utenfor konsesjonærens kontroll.
Underlaget for konsesjonærenes kostnader ved omprioritering skal dokumenteres, og
arkiveres av systemansvarlig i 10 år.

3.8 Rapportering av spenningskvalitet
3.8.1 Høringsdokumentets forslag
§ 22b. Rapportering av spenningskvalitet
Konsesjonær skal rapportere til systemansvarlig spenningskvalitetsmålinger utført
i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet §
2A-2 første, tredje, fjerde og femte ledd. Systemansvarlig kan fastsette ytterligere
parametere som skal rapporteres.
Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og metode for rapportering etter
første ledd.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv
innrapportering av spenningskvalitetsdata i henhold til første ledd, og sørge for systemer
og rutiner som sikrer en effektiv tilgang til og bruk av spenningskvalitetsdataene.
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Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat
dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til denne paragrafen.
I tillegg foreslo vi å oppheve leveringskvalitetsforskriften § 2A-2 syvende ledd.

3.8.2 Fastsettelse av format, innhold og metode for rapportering
3.8.2.1 Høringsinstansenes syn
Energi Norge med flere er kritiske til at det blir opp til systemansvarlig å fastsette
format, innhold og metode for spenningskvalitetsrapporteringen. Flere høringsinstanser
kommenterer at kostnader og nyttevirkninger ved endringsforslaget ikke er godt nok
beskrevet, og at det er stor usikkerhet knyttet til hva systemansvarligs rett til å fastsette
format, innhold og metode for innrapporteringen vil innebære av kostnader.
Hafslund Nett kommenterer at mer omfattende og hyppigere rapportering trolig vil
medføre økte kostnader for nettselskapene og økte kostnader for Statnett gjennom
etablering av mottak og tilgjengeliggjøring av data for nettselskap, og at kostnadene
forbundet med dette sannsynligvis er undervurdert.
Glitre Energi Nett påpeker at det er viktig at ikke omfanget av
spenningskvalitetsrapporteringen overdrives, og at det er viktig at nytteeffekten av
dataene må fremkomme.
Haugaland Kraft Nett og Lyse Elnett kommenterer at det kan være krevende å få til
automatisk innrapportering fra samtlige instrument, og at kostnadene ved etablering og
drift av dette kan variere stort. Haugaland Kraft Nett mener NVE bør forskriftsfeste
unntaks- og overgangsbestemmelser for tilfeller der kostnader ved automatisk
innrapportering vil være urimelig høye. Lyse Elnett støtter at det ikke forskriftsfestes et
gitt format for rapportering, men mener systemansvarlig bør ha krav om tilby en
minimumsløsning for rapportering som bør være dagens pqdif-format.
Glitre Energi Nett er skeptiske til at systemansvarlig får ansvar for å håndtere en
nasjonal spenningskvalitetsdatabase selv om intensjonene er enklere innrapportering. Her
bør bransjen høste erfaring fra innføring av Elhub før vi går videre, med fokus på å holde
kostnadene nede. Glitre Energi Nett ser derfor at denne forskriftsendringen også bør utgå
før systemansvarlig har skissert en løsning på utfordringen.
Statnett kommenterer at de ved overtakelse av ansvar for spenningskvalitetsmålinger
legger til grunn at dagens ordning for rapportering videreføres, men å benytte Fosweb
som portal for innrapportering. Systemansvarlig er enige med NVE i at hyppigere
rapportering vil gi målingene større bruksverdi, og mener at automatisk rapportering vil
være en effektiv og fremtidsrettet løsning. Det vil være naturlig å ha en overgangsperiode
hvor både manuell og automatisk rapportering er mulig, og systemansvarlig ser for seg å
fastsette tidsrommet for en overgangsperiode basert på innspill fra høring med bransjen.
3.8.2.2 NVEs kommentarer
Forslaget innebærer etter NVEs vurdering ikke en mer omfattende rapportering. Gjennom
forskrift om leveringskvalitet har alle nettselskap siden 2006 vært pålagt å utføre
spenningskvalitetsmålinger i eget høyspenningsnett. Siden 2014 har nettselskapene vært
pålagt å rapportere de samme data til NVE. Endringen innebærer ingen endring i dette,
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utover at dataene skal rapporteres til Statnett, og ikke til NVE. Det er i utgangspunktet de
samme data som rapporteres.
Høringsforslaget åpner for at systemansvarlig kan fastsette ytterligere parametere som
skal rapporteres. Eventuelle ytterligere parametere må fastsettes i retningslinjer, og
dermed høres i bransjen.
NVE mener at det på sikt er hensiktsmessig at spenningsmålingene sendes inn automatisk
og kontinuerlig, slik at målingene også kan tas i bruk i systemdriften. Samtidig ser vi at
det kan være tekniske grunner til at automatisk rapportering kan være dyrt eller teknisk
vanskelig å oppnå. Det er naturlig at rapportering på pqdif-format som i dag bør være
tillatt i en overgangsperiode.
Etter andre ledd skal Statnett i retningslinjene fastsette format, innhold og metode for
rapportering. Som beskrevet i punkt 2.4 vil systemansvarlig ved utformingen av
retningslinjene måtte vurdere kost-nytte av sine forslag og sende dette på høring.
Aktørene vil da få anledning til å komme med innspill, og si ifra dersom de er uenige i
Statnetts kost-nytte vurderinger.

3.8.3 Om flytting av innrapportering til systemansvarlig
3.8.3.1 Høringsinstansenes syn
Høringsinstansene delt i synet på at ansvar for å samle inn spenningskvalitetsdata flyttes
til systemansvarlig.
Hydro Energi og Statnett er positive til at systemansvarlig overtar rollen med å samle
inn resultater fra konsesjonærenes spenningskvalitetsmålinger. Flere høringsinstanser er
positive til intensjonen om å effektivisere og automatisere
spenningskvalitetsrapporteringen, og støtter at det er hensiktsmessig å gjøre dette i
Fosweb.
Energi Norge med flere har ingen innvendinger mot at selve forvaltningen av den
nasjonale spenningskvalitetsdatabasen overføres fra NVE til systemansvarlig.
BKK Nett er skeptisk til at ansvar for innsamling av data om spenningskvalitet overføres
fra NVE til systemansvarlig. BKK Nett mener at det er en del av NVEs myndighetsansvar
å følge opp de krav til spenningskvalitet som konsesjonærene i det norske kraftsystemet
er underlagt, og at NVE derfor fortsatt bør ha ansvaret for innsamling av nødvendige data
for å ivareta denne oppgave. Systemansvarlig bør ikke gis ansvar for oppgaver, eller
tilgang til andre konsesjonærers data, som ikke er knyttet til utøvelsen av systemansvaret.
Glitre Energi Nett kommenterer at forslaget vil påvirke systemansvarligs ansvarsområde
da de fleste målepunktene ligger på distribusjonsnettet og utenfor systemansvarligs
ansvarsområde i dag.
Hafslund Nett kommenterer at det ikke fremgår tydelig hvorfor spenningskvalitetsdata
vil bli brukt bedre hvis Statnett samler inn dataene, og at NVE ikke har begrunnet hvorfor
økt rapporteringsomfang og hyppigere rapportering vil gi økt bruksverdi og hvorfor det er
nødvendig å overføre oppgaven til Statnett.
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3.8.3.2 NVEs kommentarer
NVE har ansvar for oppfølging av spenningskvaliteten i det norske kraftsystemet. Det er
etter vår vurdering ikke nødvendig at NVE foretar selve innsamlingen av
spenningskvalitetsdata for å følge opp spenningskvaliteten i kraftsystemet. Krav til
spenningskvalitet er fastsatt i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.
Endringsforslaget omfatter kun en endring i selve rapporteringen, mens krav til
registrering av spenningskvalitet fortsatt ligger i forskrift om leveringskvalitet.
Overføring av rapportering til Statnett er i seg selv ikke et kriterium for at dataene skal bli
tilgjengelig for flere aktører, og på den måten tilrettelegge for en bedre bruk av dataene.
Imidlertid mener vi det er lite rasjonelt at NVE oppretter en egen spenningskvalitetsportal
for eksterne brukere i den grad eksisterende løsninger kan tilpasses til dette formålet. Som
beskrevet i punkt 3.8.2 innebærer endringsforslaget i seg selv ikke en økning i omfanget
av spenningskvalitetsrapporteringen.

3.8.4 Tilgang til og bruk av spenningskvalitetsdatabasen
3.8.4.1 Høringsinstansenes syn
Energi Norge og Lyse Elnett kommenterer at det ikke kan være opp til systemansvarlig
å avgjøre hva som er tjenstlig behov for nettselskap vedrørende tilgang til databasen fordi
Statnett som netteier kan være part i en tvist med et nettselskap om årsak til feil og
avbrudd. Lyse Elnett mener det bør presiseres at NVE enten avgjør direkte eller er klage/ankeinstans for hva som anses som tjenstlig behov for tilgang til databasen.
Hydro Energi forutsetter at de som selskap får tilgang til spenningskvalitetsmålinger på
relevante spenningsnivå utført av konsesjonærer i de regionene deres anlegg er tilknyttet.
NVE skriver i sine merknader bl.a. at «Nettselskap og større nettkunder vil få tilgang til
de deler av databasen de har tjenstlig behov for i forbindelse med drift, analyse og
planlegging. NVE legger til grunn at dette som minimum omfatter relevante
spenningskvalitetsmålinger i overliggende, underliggende og tilgrensende nett.» Hydro
Energi mener dette er bra, men kommenterer at det likevel ikke er innført en plikt i den
nye bestemmelsen for systemansvarlig til å formidle eller rapportere resultater fra den
kommende, nasjonale spenningskvalitetsdatabasen. Hydro Energi ber derfor NVE om å
foreslå nytt ledd som del av den nye paragrafen, som forplikter systemansvarlig til å
informere om eller rapportere data fra nevnte spenningskvalitetsdatabase til
konsesjonærer med tjenstlig behov.
Hydro Energi kommenterer videre at resultater fra den nasjonale
spenningskvalitetsdatabasen bør kunne være allmenn tilgjengelig på aggregert nivå. De
viser i denne sammenheng til eksisterende bestemmelse i systemansvarsforskriften § 22
(Feilanalyse og statistikk) hvor systemansvarlig er pålagt følgende plikt:
«Systemansvarlig skal distribuere analyseresultater, samt utarbeide og distribuere
statistikk over rapporterte driftsforstyrrelser.» Rapportering som skal være allmenn
tilgjengelig kan vurderes for eksempel for trender over tid for ulike
spenningskvalitetsparametere, relaterte årsaksforhold, forskjeller mellom landets (små
eller store) «regioner», og lignende. Det detaljerte innhold i slik rapportering kan utdypes
i retningslinjer for systemansvaret, men den overordnede plikten bør fremkomme av
forskriftsteksten.
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3.8.4.2 NVEs kommentarer
Sammenstillingen av informasjonen i den nasjonale spenningskvalitetsdatabasen bør
behandles som kraftsensitiv i henhold til kraftberedskapsforskriften § 6-2. Det innebærer
at spenningskvalitetsdatabasen ikke kan være åpent tilgjengelig. Slik informasjon kan
imidlertid gjøres tilgjengelig for fysiske eller juridiske personer med tjenstlig behov, jf. §
6-1.
I den foreslåtte § 22b tredje ledd står det at systemansvarlig skal sørge for systemer og
rutiner som sikrer en effektiv tilgang til og bruk av spenningskvalitetsdataene.
Systemansvarlig kan i retningslinjene fastsette nærmere kriterier for slik tilgang.
NVE la i høringsforslaget til grunn at NVE og systemansvarlig skal ha tilgang til den
fulle databasen. Videre at nettselskap og større kunder skal ha tilgang til de deler av
databasen de har tjenstlig behov for, og at dette som minimum omfatter relevante
spenningskvalitetsmålinger i overliggende, underliggende og tilgrensende nett.
NVE viser til Hydro Energi sine innspill om formidling av informasjonen i
spenningskvalitetsdatabasen, der det ene går på å gi systemansvarlig plikt til rapportere
om data til konsesjonærer med tjenstlig behov, og det andre på å gi systemansvarlig plikt
til å utarbeide aggregert offentlig tilgjengelig statistikk fra databasen. Systemansvarlig har
etter § 24 en generell plikt til å informere konsesjonærer om forhold som er nødvendig for
sikker drift, effektiv utnyttelse av deres anlegg, samt forhold som er av betydning for
leveringskvaliteten i området. Dette, sammenholdt med § 22 b tredje ledd og
systemansvarligs rapporteringsplikt etter kontrollforskriften § 11-4 gjør vi at mener
Hydro Energi sine innspill er ivaretatt. Vi tar imidlertid kommentarene til etterretning, og
som innspill til fremtidige endringer.

3.8.5 Tidspunkt for ikrafttredelse av § 22b
Ikrafttredelse for ny § 22b om rapportering av spenningskvalitet var opprinnelig foreslått
1. januar 2020. Det har ikke kommet noen høringsinnspill på denne datoen. For å sikre
tilstrekkelig tid til utarbeiding av retningslinjer blir dato for ikrafttreden flyttet til 1.juli
2020.

3.8.6 Andre innspill til forskriftsteksten
3.8.6.1 Høringsinstansens syn
Agder Energi Nett stiller spørsmål ved om rapporteringsplikten omfatter
anleggskonsesjonær eller områdekonsesjonær ettersom dette ikke kan leses entydig fra
ordlyden i bestemmelsen.
3.8.6.2 NVEs kommentarer
I dagens § 2A-2 i leveringskvalitetsforskriften om registrering og rapportering av
spenningskvalitet er pliktsubjektet nettselskap. Med konsesjonær i forslag til ny § 22 b i
systemansvarsforskriften forstås derfor nettselskap, ettersom kravet til å registrere
spenningskvalitetsdata ligger på nettselskap. Vi ser at dette burde vært tydeligere
beskrevet i høringsdokumentet.
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3.8.7 Endring av § 2A-2 i leveringskvalitetsforskriften
3.8.7.1 Høringsinstansenes syn
Hydro Energi bemerker at «og rapportering» bør fjernes fra tittelen på § 2A-2 i
leveringskvalitetsforskriften, ettersom endringsforslaget innebærer at rapporteringsplikten
flyttes til systemansvarsforskriften.
Lyse Elnett kommenterer at fjerning av § 2A-2 syvende ledd i
leveringskvalitetsforskriften medfører at det også må gjøres endringer i åttende (siste)
ledd i denne paragrafen, da det her henvises til syvende ledd. De mener også krav til
lagring av data i 10 år gitt i leveringskvalitetsforskriften § 2A-2 åttende ledd bør fjernes,
da det er unødvendig å lagre samme data to steder.
3.8.7.2 NVEs kommentarer
Vi er enige med Hydro Energi om at § 2A-2 i leveringskvalitetsforskriften må bytte navn
fra registrering og rapportering av spenningskvalitet, til registrering av spenningskvalitet
ettersom plikten til å rapportere flyttes til systemansvarsforskriften.
Nettselskapenes plikt til å oppbevare registrerte spenningskvalitetsdata i 10 år må ses i
sammenheng med informasjonsplikten til det enkelte nettselskap gitt i § 4-2 i
leveringskvalitetsforskriften. Vi mener det er tilstrekkelig at dataene oppbevares i den
nasjonale spenningskvalitetsdatabasen, så lenge det enkelte nettselskap er i stand til å
oppfylle sin informasjonsplikt mot egne kunder. På bakgrunn av dette opphever vi ikke
krav til å oppbevare data i 10 år fra leveringskvalitetsforskriften, men legger til grunn at
dette ikke innebærer at det er nødvendig med lagring av de samme data to steder.

3.8.8 Endelig forskriftstekst
3.8.8.1 Systemansvarsforskriften
Dato for ikrafttredelse endres til 1. juli 2020. Opprinnelig forslag opprettholdes:
§ 22b. Rapportering av spenningskvalitet
Konsesjonær skal rapportere til systemansvarlig spenningskvalitetsmålinger utført i
henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A2 første, tredje, fjerde og femte ledd. Systemansvarlig kan fastsette ytterligere parametere
som skal rapporteres.
Systemansvarlig skal fastsette format, innhold og metode for rapportering etter
første ledd.
Systemansvarlig skal sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv
innrapportering av spenningskvalitetsdata i henhold til første ledd, og sørge for systemer
og rutiner som sikrer en effektiv tilgang til og bruk av spenningskvalitetsdataene.
Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat
dersom konsesjonærer ikke oppfyller sin plikt i henhold til denne paragrafen.
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3.8.8.2 Leveringskvalitetsforskriften
Opprinnelig forslag endres:
I forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet gjøres
følgende endringer i § 2A-2:
Overskriften skal lyde:
§ 2A-2. Registrering av spenningskvalitet
Syvende og åttende ledd oppheves.
Nytt syvende ledd skal lyde:
Nettselskap skal oppbevare data registrert etter første til femte ledd og
underlagsmaterialet for data rapportert etter systemansvarsforskriften § 22b i ti år.
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