
FR
E±",

E nfo

Prosessind us t t 1ens

Landsto remi t y - n e l i

_ atneta

SFO
Statnettkundenes Fellesorganisasjon

Systemansvaret f ra ret ningslinjer
t i I forskrifter
Anbef alinger fra rådgivende arbeidsgruppe

Roar Kristensen

•

•
.I

.I .I .I .I

.I .J .I .I .I

.J .I .I .I .J .J .J

.I .J

.I

.J

.I

.J

.I

.J

.J

.J

.J .I

.. .I .I .I .J .J '.I

4

NORGES VASSDRAGS- 1
OG ENERGIDIREKTORAT

BIBLIOTEKET

.I .J .J .I .I



Systemansvaret -
fra retningslinjer til forskrift

Anbefalinger fra
rådgivende arbeidsgruppe

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oktober 2000



Forord
NVE har sett behov for en større gjennomgang og revisj on av hele innholdet i

retningslinj er for systemansvar, RfS. I forbindelse med den planlagte revisj onen av

RfS opprettet NVE i 1999 en rådgivende arbeidsgruppe med representanter fra

Statnett og bransjeorganisasjonene Enfo, SFO, PIL og NEKI.

Den rådgivende arbeidsgruppen skal gi NVE råd i revisjonsarbeidet og gi innspill på

hvilke problemstillinger knyttet til RfS som det er vikt i g afa klarhet i.

Etter gruppen startet sitt arbeide ble det også klart at RfS, i tillegg til en større

gjennomgang, skulle gjøres om til forskrift.

Gruppen har blitt ledet av NVE som også har hatt sekretariatsfunksj onen.

NVE takker gruppen for råd og innspill til ny forskrift om systemansvaret.

Gruppen har bestått av følgende deltagere:
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Vidar Berge, PIL

So. k l
--------------------------------
Svein Eriksen, SFO

Svein Fismen, Statnett
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Bernt Anders Hoff, Enfo

l
-------------------------
Oddvar Vistad, NEKI (fra 28/2-00)

Karstein Sandvik, NEKI (til 28/2-00)
Roar Kristensen, NVE

Kristian Løkke, NVE

(leder)





Sammendrag
NVE besluttet i 1999 å revidere hele innholdet i retningslinjer for systemansvaret, RfS. Til hjelp i dette

arbeidet nedsatte NVE høsten 1999 en ekstern rådgivende arbeidsgruppe som skal gi NVE råd i

revisj onsarbeidet og gi innspill på hvilke problemstillinger knyttet til RfS som det er viktig afa klarhet i.

Gruppen har bestått av representanter for Statnett, Enfo, SFO, PIL og NEKI. Gruppen har blitt ledet av
NVE.

I løpet av gruppens arbeidsperiode ble det også kjent at Olje- og energidepartementet arbeidet med forslag

til endringer av energiloven som bl.a. ville medføre at systemansvaret ble hjemlet direkte i energiloven og

at systemansvaret kan reguleres gjennom egen detaljforskrift.

Det har vært avholdt 8 heldagsmøter der deltagerne på forhånd har kommet med tekstinnspill som har

blitt diskutert på møtene. Rapporten er et forsøk på å oppsummere hovedlinjene i de diskusj oner som har

vært ført i gruppen, med det formal agi NVE innspill til det interne arbeid med en ny forskrift. Rapporten

inneholder kun et konsentrat av de anbefalinger gruppen gir innenfor de hoveddiskusj oner som har blitt

ført. Innenfor rammen av et slikt dokument med anbefalinger har det ikke vært siktemalet afange opp alle

diskusjoner som er blitt ført på møtene. Alle skriftlige innspill som er kommet i forbindelse med arbeidet

er imidlertid samlet i et uformelt arbeidsnotat.

Det har også vært en forutsetning at NVE skal komme tilbake til gruppen og be om synspunkter når

forslag til forskriftstekst foreligger.

Fra gruppens anbefalinger nevnes:

Gruppen stiller seg bak en videreføring av dagens bakgrunn, formål og hovedprinsipper i systemansvaret.

Det forutsettes at systemansvaret fortsatt bør være tillagt en enhet og at systemansvaret gjelder for hele

det norske kraftsystemet. Det er foreslått en forbedret formålstekst og tilføyelser i hovedprinsippene.

Begrepet "hovednett" anbefales utelatt i de nye forskriftene. Arbeidsgruppen anbefaler at

systemansvarligs operative oppgaver i utgangspunktet avgrenses mot anlegg regulert av ordningen for

områdekonsesjonen.

Systemansvarlig bør gis mulighet til delegere myndighet til andre aktører der systemansvarlig finner det

hensiktsmessig.

Reservasj on f ra SFO og Enf o (til avsnittet ovenf or):

Av hensyn til bl.a. effektivitet og sikkerhet kan det være hensiktsmessig at systemansvarets operative

virksomhet avgrenses etter avtale med regional konsesjonær. Forskrift om systemansvar bør derfor legge

til rette for at systemansvarlig kan delegere myndighet til andre aktører der dette er hensiktsmessig.

Arbeidsgruppen mener systemansvarlig bør få insentiver til aetablere kostnadseffektive løsninger for a
håndtere perioder og driftssituasjoner med anstrengt effektbalanse. Dette kan blant annet innebære

tvangsmessig utkobling av forbruk som et siste virkemiddel.

Gruppen mener at systemansvarlig bør ha ansvaret for aetablere kontroll- og rapporteringsrutiner for a
følge opp pålegg gitt av systemansvarlig. Direkte kontroll fra systemansvarlig ovenfor konsesj onær bør

ikke være aktuelt før det er registrert overskridelse av krav fra systemansvarlig.

Forskriftene bør være overordnede og i minst mulig grad beskrive detaljer.
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1 Inn ledning
I 1999 ble RfS revidert på enkeltpunkter. NVE og bransjen så likevel behov for en større gjennomgang av

hele innholdet i RfS, og NVE besluttet høsten 1999 anedsette en ekstern rådgivende arbeidsgruppe i

forbindelse med den planlagte gjennomgangen. Det ble i tillegg opprettet en intern arbeidsgruppe. I løpet

av gruppens arbeidsperiode ble det også kjent at Olje- og energidepartementet arbeidet med forslag til

endringer av energiloven som bl.a. ville medføre at systemansvaret ble hjemlet direkte i energiloven og at

myndighetene blir gitt kompetanse til autgi forskrifter som regulerer systemansvaret.

Den  eksterne gruppen  er en rådgivende arbeidsgruppe, med representanter fra bransjen, som skal gi NVE

råd i revisj onsarbeidet og komme med innspill på hvilke problemstillinger knyttet til RfS som det er viktig

å få klarhet i. Den rådgivende arbeidsgruppens mandat er vist i vedlegg 1. Den eksterne gruppen skal få

uttale seg om forskriftsarbeidet som blir gjort i den interne gruppen før utkastet sendes på vanlig høring.

Den  interne arbeidsgruppen  skal ta stilling til arbeidet fra den eksterne gruppen, utarbeide forslag til ny

forskrift om systemansvar i henhold til de føringer som ligger i forarbeidet til endringer av energiloven og

bidra med interne avklaringer på aktuelle problemstillinger i forbindelse med forskriftsarbeidet, både i
perioden fram mot utsendelse av høringsutkast og i perioden med gjennomgang av høringsuttalelsene.

I forbindelse med overgang til forskrift om systemansvar skal innholdet i dagens RfS gjennomgås med

tanke på forankring, ansvar, virkeområde, detaljeringsnivå og tidshorisont, etc. Avgrensning og tilpasning
til annen myndighetsregulering vil også være en del av gjennomgangen.

Drøfting av Statnetts organisering har ikke vært en del av arbeidsgruppens mandat.

NVEs inntektsrammeregulering er en viktig premiss også for arbeidet med systemansvaret. Det er

imidlertid en forutsetning at systemansvaret beskrives i egen forskrift.

Det er avholdt 8 heldagsmøter der gruppen har diskutert problemstillinger knyttet til systemansvaret.
Møtene har bidratt til en større forståelse for problemstillingene og kompleksiteten i disse.

Dette dokumentet har utgangspunkt i innspill og diskusj oner på heldagsmøtene, og oppsummerer

hovedlinjene i de diskusjoner som har vært ført i gruppen, med det formal agi NVE innspill til det interne

arbeid med en ny forskrift. Dokumentet er i hovedsak strukturert etter de hovedproblemstillinger som er tatt

opp og gir fortløpende oppsummering av gruppens råd og anbefalinger basert på de tematiske diskusj onene

som er ført i gruppen. Rapporten inneholder imidlertid kun et konsentrat av de anbefalinger gruppen gir

innenfor de hoveddiskusj oner som har blitt ført . Det er gitt mulighet til afr e inn reservasjoner i forhold til

anbefalingene.

Det har vært en forutsetning at gruppedeltagerne selv har bidratt med konkret tekst i dette dokumentet og

gruppedeltagernes enkelte innspill underveis i prosessen er samlet i eget uformelt arbeidsdokument.

Tekst i  kursiv  er direkte sitater fra dagens RfS, st. meld., etc.
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2 Formål og forankring
Elkraft som handelsvare har velkjente og spesielle egenskaper . Det akunne tillate omsetning av denne vare

mellom individuelle markedsaktører samtidig som det i ethvert øyeblikk kreves samlet balanse mellom

produksjon og forbruk, forutsetter at det utvikles visse kj øreregler som må håndheves.

Hensikten med kjøreregler er akunne tillate en markedsmessig mest mulig fri utnyttelse av hele den

overføringskapasitet som finnes i nettet, samtidig som hensynene til leveringskvaliteten ivaretas. Med

leveringskvalitet menes at energi som leveres inn på nettet kommer frem til forbruker med akseptabel

nettfrekvens og -spenning, og med akseptabel avbruddshyppighet og -varighet.

Det er løsning av små og store oppgaver med dette formål som totalt sett inngår under systemansvaret.

I forordet til gjeldende RfS heter det:

"Statnett SF er av myndighetene pålagt det overordnede ansvar f or driftskoordineringen. Statnett er

i sin omsetningskonsesj on gitt et vilkår etter energiloven $ 4-3, pkt. 4 som innebærer et ansvar f or

driftskoordinering. I medhold av samme bestemmelse er de øvrige aktørene i sine

omsetningskonsesj oner gitt vilkår som innebærer at de kan bli pdlagt a delta i nærmere defi nerte
driftskoordinerende oppgaver.

Driftskoordinering er de p raktiske oppgavene som ma gj res f or a f l g e opp og samordne aktprenes

disp osisj oner f or a ivareta leveringskvaliteten i hele eller deler av kraftsystemet. I tillegg til den

driftskoordinering som har betydning f or hovednettet, f oregår det også driftskoordinering som

p rimært har betydning f or regionale og lokale f orhold. Det er fl ere selskaper som utfører

driftskoordinering, men det er bare ett selskap, Statnett, som i henhold til disse retningslinj ene er gitt

systemansvaret f or hele det norske kraft systemet. "

Slik RfS definerer ansvar i gjeldende utgave har Statnett en særskilt rolle. Det er Statnett som skal være

systemansvarlig i hele det norske kraftsystem, selv om flere selskap utfører "regional/lokal"

driftskoordinering er Statnett gitt et ansvar for asamordne disposisjonene til alle aktørene. Uavhengig av

hvor grenselinjene for den operative utøvelsen av systemansvaret går og hvilke oppgaver som blir delegert
mener gruppen at systemansvaret fortsatt skal gjelde hele kraftsystemet og være tillagt en enhet (Statn ett ) .

Videre i RfS under "bakgrunn og formål" og "overordnede prinsipper" heter det:

". .. Det fysiske kraftmarkedet har en sentralfunksj on f or driften av kraftsystemet. Hensynet til
leveringskvalitet krever oppf lging og samordning av konsesj onr ers og st rre sluttbrukeres

disposisj oner.

Systemansvaret omfatter overvåkning og kontroll av leveringskvaliteten i systemet, herunder

f astlegging av grenser f or systemutnyttelse, operativt behov f or og allokering av systemreserver.

Systemansvaret omfatter endringer i nettdriftsf orhold som oppstår uventet og så raskt at disse ikke

kan handteres gjennom kj op og salg i elspotmarkedet.

Systemansvarlig skal være nøytral i f orhold til alle konsesj onærer.

Systemansvarlig skal i min st mulig grad gripe in n i akt renes agering i kraftmarkedet.
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3 Ansvar, myndighet og rollefordeling

3.1 Ansvarsomrade

Nettdriftsforhold

I RfS kapittel "Nettdriftsforhold" er deler av systemansvarets myndighetsområdet nedfelt:

"Systemansvaret innebærer en samordning av nett- og produksj onsanlegg, herunder nett- og
revisj onsplanlegging og analyser av f orventet kraftflyt i hovednettet, og mulige inngrep som er
nd vendig f or a oppna tilfredsstillende leveringskvalitet i den lp ende drift av kraftsystemet.

Systemansvarlig skal i samarbeid med regionale og lokale driftsenheter finne f ram til praktiske
løsninger som ivaretar leveringskvaliteten f or brukere tilknyttet regionalnettet. Dette gjelder spesielt
anlegg som har konsekvenser f or hovednettet.

Det kan være behov f or ytterligere bestemmelser f or aavklare regionale og lokale f orhold. Statnett
har ansvaret f or a utarbeide nødvendige f orslag i samarbeid med regionale og lokale driftsenheter.
Slike bestemmelser er å betrakte som vedlegg til retningslinj ene og skal godkj ennes av NVE. "

Her er bestemmelsene avgrenset til hovednettet, gitt i egen definisjon, men gir spillerom for aavklare

praktiske løsninger med regionale og lokale driftsenheter.

Avgrensning i ansvarsområde

I RfS er det eksplisitt angitt at systemansvaret begrenses av ansvarsforhold i kraftforsyningen for øvrig.

Retningslinj ene gjelder så langt de ikke strider mot bestemmelser om bl.a. rasj onerings- og

beredskapsbestemmelser gitt i energiloven og dens forskrifter, personsikkerhetsforskrifter, forskrifter for

elektriske anlegg osv. Tilsvarende gjelder i forhold til vilkår gitt gjennom andre konsesjonsordninger som
for eksempel anleggs- og områdekonsesjoner.

I sammenhengen med det sistnevnte er dette bl.a. relevant i forhold til § 3-4 i energilovforskriften som er et

vilkår gjeldende for både område- og anleggskonsesjonærer. Paragrafen sier at "Konsesj onæren plikter til
enhver tid a holde anlegget i tilfredsstillende driftssikker stand, herunder sørge f or vedlikehold og
modem isering som sikrer kunden en p l itelig energil evering ". Begrepet åliteli ener Heverin omfatter i

denne sammenheng de samme elementer som inngår i begrepet leveringskvalitet. I tillegg til den initielle

utformingen av anleggene, innebærer vilkåret at konsesjonæren også må tilpasse sine anlegg

overensstemmende med den alminnelige utviklingen i nett og produksjon for atilfredsstille forskriftens

krav til driftssikkerhet. Ansvaret for leveringskvalitet og tekniske krav for de enkelte anlegg er mao.

entydig definert atilligge den enkelte anleggskonsesjonær, og følgelig ikke forutsatt regulert gjennom RfS.

Systemansvarlig skal iht. RfS "samordne og f ølge opp de enkelte konsesj onærers disposisj oner med sikte
pd a oppna n sket leveringskvalit et, og en rasj onell utnyttelse av kraftsystemet", j f. punkt 1.3 i

retningslinjene. Mens anleggskonsesj onene bare regulerer forhold i den enkelte konses on r s anlegg, skal

altså systemansvarlig iht. RfS følge opp og samordne disposisjoner hos de enkelte konsesjonærene for a
sikre at leveringskvaliteten tilfredsstilles i hele systemet. Funksjonsmessig kan man si at systemansvarliges

ansvar for leveringskvaliteten først inntrer når enkeltaktørenes disposisjoner på et aggregert nivå kan få

eller får konsekvenser for leveringskvaliteten i totalsystemet.
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4 Systemansvarligs nøytralitet

4.1 Nøytralitet i forholdet til markedet
I gruppens mandat var det forutsatt at Statnetts organisering ikke skulle drøftes i diskusj onene. Derfor skal

gruppen diskutere nøytralitet med en forutsetning om at Statnett er organisert som TSO (systemansvaret

integrert i nettselskapet). Arbeidsgruppen råder  NVE  om alegge opp forskriftsarbe idet på en slik måte at

det reduserer/hindrer rollekonflikter med den gitte organiseringen.

Det må være en forutsetning at markedet har tiltro til at systemansvarlig opptrer nøytralt i forhold til

markedet. Det bør ikke være tvil om systemansvarlig sin habilitet. De foreslåtte endringer av energiloven

legger også til grunn at:

"Systemansvarlig skal opptre ny tralt i f orhold til akt rene i kraftsystemet, herunder blant annet ved
astille alle akt rer overfor samme kriterier. Systemansvarlig ma ikke diskriminere brukere av nettet
eller netteiere. "

Det som kan få størst konsekvenser for systemansvarligs nøytralitet i forhold til markedet er knyttet til

ansvar for fremtidig effektbalanse. Dersom det skal være noe innhold i ansvaret må systemansvarlig også

overvåke balansen lenger frem i tid. Dette bør blant annet føre til at systemansvarlig definerer hvilke

systemtj enester det er behov for, og utformer instrumenter for autlose disse tjenestene. Hele bransjen har et

ansvar for abidra til at slike instrumenter utvikles, men systemansvarlig har et særskilt ansvar for dette.

Gruppens anbefaling

 Gruppen forutsetter at systemansvarlig fortsatt opptrer og benytter virkemidler som er nøytrale i
forhold til markedet.

 Gruppen forutsetter at NVE bidrar til en regulering som reduserer systemansvarligs
noytralitetskonflikter.

 Gruppen forutsetter at prinsippet om nøytralitet blir ivaretatt også i situasj oner med delegering av
myndighet fra systemansvarlig til regionale og lokale driftsenheter.

4.2 Noytral itet i forhold til Statnett som anleggseier
Gruppen mener spørsmålet med nøytralitet i forhold til Statnett som netteier er mer komplisert enn

nøytralitet i forhold til markedet. Her, som i kapittelet over, er det slik at dersom en ideell regulering hadde

vært mulig ville problemet vært fjernet. En slik ideel regulering er imidlertid vanskelig atenke seg.

Det er viktig at utøvelsen av rollen som systemansvarlig er tydelig i forhold til øvrig virksomhet. Synergi

og kostnadsbesparelser ved aha systemansvaret og Statnetts øvrige virksomhet i samme selskap synes a
være relevant. En innfallsvinkel på problemet er da å vurdere hva som gir de laveste totale kostnadene for

samfunnet.
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5 Økonomiske forhold

5.1 Bruk av markedsbaserte løsninger
I RfS kapittelet om "økonomisk godtgjørelse for systemtjenester" heter det:

"Systemansvarlig skal definere hvilke systemtjenester som er nødvendige f or å opprettholde
tilfredsstillende leverin gskvalitet i overf ringssystemet. Prinsipper og godtgj relse f or slike tj enester
f astlegges gjennom f orhandlinger mellom systemansvarlig og representant(-er) f or brukerne av
overforingstj enester.

Dersom uenighet om systemansvarligs definisj on av nødvendige tj enester og f astlagte prinsipper f or
fremskaffelse av og godtgjørelse f or disse oppstår, avgjør NVE hvilke tjenester, hvilke prinsipper og
hvilken godtgj ring som skal gjelde. "

Statnett benytter systemtjenester i dagens driftskoordinering. En forskrift om systemansvaret må ikke legge
hindere for en videreutvikling av bruken av systemtjenester etter kraftsystemets behov. I dagens
standardavtale med leverandører av tjenester er det definert delvis direkte godtgjørelse for enkelte tjenester
og delvis definert prismekanismer knyttet ti) markedsfunksjoner.

Formuleringen om at det ska) være forhandlinger med representant for brukerne av overføringstjenester,
beskriver ingen reell forhandlingssituasj on. I den grad en slik formulering trenger videreføring, må det
vises til forhandlinger med aktuelle leverandører av tj enester .

Det bør være et siktemål at flest mulig systemtjenester velges ut og godtgjøres etter markedsbaserte
prinsipper. Det må tilstrebes mest mulig reelle markedssituasj oner som eliminerer eller i det minste
minimaliserer mulighetene for å utøve markedsmakt.

Alle faste systemtjenesteprodukter må defineres og standardiseres i størst mulig grad, slik at aktuelle
leverandører kan gi priser som direkte kan sammenlignes. Ved behov for spesifikke, bilaterale kontrakter
må det være mest mulig åpenhet om produkt og pris, med mindre det kan påberopes klar svekkelse av
vedkommende leverandørs konkurransemessige posisjon.

Som regel vil godtgjørelse for systemtjenester være felles kostnader for nettbrukerne som Statnett som
systemansvarlig må finne dekning for innenfor inntektsrammen. Statnett må selv velge hvilke
systemtjenester som er nødvendige og ta konsekvensen for kostnadsnivået ut fra det ansvaret de har som
systemansvarlig. I en argumentasjon om inntektsrammens størrelse vil endringer i kostnadsnivået for
godtgjørelse for systemtjenester være ett av flere elementer som kan påberopes, og som må ses i en
totalramme for Statnetts økonomi, sammenholdt med en vurdering av foretakets effektivitet.

Systemansvarlig har også et ansvar for å legge til rette for utveksling av systemtjenester mot våre naboland.

Gruppens anbefaling

 Systemansvarlig skal definere art og volum av systemtjenester nødvendige for å ivareta hensyn til
leveringskvalitet.

 Statnett har ansvar for å sikre tilgangen til systemtjenester.

> Markedsbaserte løsninger for anskaffelse av systemtjenester skal velges så langt mulig, alternativt
bilaterale avtaler. Prinsipper for innhold og godtgjørelse for slike tjenester kan fastlegges gjennom

16








