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Forord
På vegne av Olje- og energidepartementet (OED), sender Reguleringsmyndigheten for
energi (RME) endring i forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i
kraftsystemet (systemansvarsforskriften) på høring. Endringen i
systemansvarsforskriften § 12 femte ledd trådte i kraft 29. juni 2021 og ble gjort uten
høring i forkant. Selv om forskriften ble endret uten høring ønsker OED at berørte
aktører skal få mulighet til å uttale seg om endringen. OED ga derfor oppdrag til RME
om å sende endringen på høring, oppsummere høringsuttalelsene og gi en anbefaling
til departementet.
Vi ber om at innspill og kommentarer til endringen sendes RME innen 14. mai 2022.
Dere kan sende høringssvar til RME på e-post, rme@nve.no. Vennligst merk e-posten
med referansenummer 202111591. Alle høringsuttalelser vil bli publisert.
Etter høringsfristens utløp, vil RME vurdere, oppsummere og gi sine merknader til de
innkomne høringsuttalelsene. RME vil deretter gi en anbefaling til departementet.

Oslo, 8. februar 2022

Tore Langset

Torfinn Jonassen

Direktør,
Reguleringsmyndigheten for energi

Seksjonssjef,
Seksjon for kunde og nett

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Sammendrag
Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 12 femte
ledd ble endret 29. juni 2021. Frem til den datoen sa bestemmelsen at systemansvarlig
ved driftsforstyrrelser kunne kreve å få benytte all tilgjengelig regulerbar effekt i
produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. En driftsforstyrrelse er en
automatisk, påtvungen eller utilsiktet utkobling. I henhold til ordlyden i
systemansvarsforskriften § 12 femte ledd måtte det ha oppstått en driftsforstyrrelse
før bestemmelsen kunne anvendes. Konsekvenser av en driftsforstyrrelse kan være
avbrudd for sluttbrukere, mer anstrengt og sårbar driftssituasjon, og skade på
komponenter.
I forbindelse med RME sin godkjenning av systemansvarlig sine retningslinjer for
bestemmelsen kom det fram at systemansvarlig sin praksis ikke var i tråd med
ordlyden i bestemmelsen. Systemansvarlig brukte bestemmelsen for å avverge en
driftsforstyrrelse, i stedet for å vente til en driftsforstyrrelse allerede hadde oppstått.
De brukte bestemmelsen i situasjoner der de ikke hadde mulighet til å benytte andre
virkemidler for å avhjelpe situasjonen eller andre virkemidler var uttømt, med unntak
av tvangsmessig utkobling av forbruk (TUF).
RME sin vurdering er at systemansvarlig sin praksis er hensiktsmessig. Etter anbefaling
fra RME endret Olje- og energidepartementet (OED) bestemmelsen slik at ordlyden ble
lik til gjeldende praksis. Endringen trådte i kraft 29. juni 2021 og ble gjort uten høring i
forkant. OED har gitt RME i oppdrag å sende endringen på høringen, oppsummere
høringsuttalelsene og gi en anbefaling til departementet.
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1 Innledning
Den 29. juni 2021 ble systemansvarsforskriften § 12 femte ledd endret uten
forutgående høring. Bakgrunnen for dette var at det i forbindelse med godkjenning av
retningslinjer for bestemmelsen kom frem at myndigheten som er tillagt
systemansvarlig etter § 12 femte ledd anvendes i noe større omfang enn det ordlyden
gir grunnlag for. Det har imidlertid vært nødvendig å kunne benytte seg av anvendt
praksis for å kunne forhindre overbelastning av komponenter og mørklegging. RME
anbefalte derfor at Olje- og energidepartementet (OED) endret forskriften uten høring.
Tidligere kunne systemansvarlig i henhold til ordlyden i § 12 femte ledd kun bruke
bestemmelsen når en driftsforstyrrelse hadde oppstått. Systemansvarlig brukte
imidlertid bestemmelsen også i vanskelige driftssituasjoner for å avverge at
situasjonen utviklet seg til en driftsforstyrrelse. Etter anbefaling fra RME endret OED
bestemmelsen slik at ordlyden samsvarte med gjeldende praksis. Endringen trådte i
kraft 29. juni 2021 og ble gjort uten høring i forkant.
Selv om forskriften ble endret uten høring ønsker OED at berørte aktører skal få
mulighet til å uttale seg om endringen. OED ga derfor oppdrag til RME om å sende
endringen på høring, oppsummere høringsuttalelsene og gi en anbefaling til
departementet.
Se nærmere informasjon om bakgrunnen for endringen og ny ordlyd i kapittel 2.
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2 Bakgrunnen for forskriftendringen
2.1 Endret systemansvarsforskrift § 12 femte ledd
Systemansvarsforskriften § 12 femte ledd før endringen 29. juni 2021:
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.
Systemansvarsforskriften § 12 femte ledd etter endringen 29. juni 2021:
Systemansvarlig kan ved driftsforstyrrelser i vanskelige driftssituasjoner
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.

2.2 Systemansvarlig sin praktisering av fos § 12 femte
ledd før 29. juni 2021
I henhold til ordlyden i systemansvarsforskriften § 12 femte ledd som gjaldt frem til 29.
juni 2021 kunne den kun anvendes dersom det allerede har oppstått en
driftsforstyrrelse. Driftsforstyrrelse er i systemansvarsforskriften § 3 bokstav a)
definert som automatisk, påtvungen eller utilsiktet utkobling. Det vil si at det allerede
måtte ha oppstått en ikke planlagt utkobling av en komponent før
systemansvarsforskriften § 12 femte ledd kunne anvendes. Konsekvenser av en
driftsforstyrrelse kan være avbrudd for sluttbrukere, mer anstrengt og sårbar
driftssituasjon, og skade på komponenter.
Selv om det i henhold til ordlyden i den tidligere bestemmelsen kun var tillatt å bruke
den etter at en driftsforstyrrelse hadde inntruffet, har systemansvarlig også brukt
bestemmelsen for å avverge en driftsforstyrrelse. Den ble brukt i situasjoner der
systemansvarlig ikke hadde mulighet til å benytte andre virkemidler for å avhjelpe
situasjonen eller andre virkemidler var uttømt, med unntak av tvangsmessig utkobling
av forbruk (TUF). I retningslinjene til bestemmelsen hadde systemansvarlig definert
driftsforstyrrelse på en annen måte enn det som var gitt av § 3 bokstav a). I
retningslinjene sto det:
«Med driftsforstyrrelse i denne paragraf menes alle hendelser i kraftsystemet
som medfører et momentant behov for regulering av produksjon av hensyn til
driftssikkerheten. Dette kan f.eks. være (eksemplene er ikke uttømmende):


Utfall og feil på komponenter i kraftsystemet (linje, generator, bryter,
transformator osv.).
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Forsinket inn-/utkobling ved driftsstans.
 Lokalt uforutsette forbruksendringer.
 Kommunikasjonsproblemer med konsesjonærer.»


I henhold til fos § 12 fjerde ledd kan systemansvarlig 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.
Siste frist for å oppdatere bud i regulerkraftmarkedet er 45 minutter før driftstimen
starter.
I de tilfellene der det ikke har vært mulig å benytte fjerde ledd, har systemansvarlig
rekvirert effekt etter femte ledd. Alle aktørene som har blitt pålagt å tilby effekt etter
denne bestemmelsen har fått betalt etter budområdets regulerkraftpris.
I e-post til RME av 4. mai 2021 skriver systemansvarlig følgende:
«Systemansvarlig har en forskriftsfestet plikt til å overholde driftsmessige
overføringsgrenser og håndtere flaskehalser i regional- og transmisjonsnettet.
Regulering av produksjon gjennom systemkritisk vedtak etter § 12 femte ledd blir
benyttet når operatør vurderer det som eneste tilgjengelige virkemiddel for å
ivareta dette ansvaret. Det betyr bl.a. at aktivering av systemvern eller endring av
koblingsbilde blir vurdert som uaktuelle virkemidler. Bruk av fos § 12 fjerde ledd
er heller ikke aktuelt i en slik situasjon, da det ikke er tid til å vente til aktør legger
inn reguleringsbud (tidligst neste time). Denne praksisen er nødvendig i en
vanskelig driftssituasjon for å unngå overlast på enkeltkomponent eller
overskridelse av snitt som kan gi skade/havari på komponenter og/eller
mørklegging av forbruk/utfall av produksjon. Dersom snittoverskridelser av N-1
drift kan håndteres tilfredsstillende med andre virkemidler vil normalt fos § 12
femte ledd aldri bli benyttet.»
Systemansvarlig skriver videre at bruk av systemansvarsforskriften § 12 femte ledd er
det siste virkemiddelet de benytter, med unntak av tvangsmessig utkobling av forbruk
(TUF).
I ordlyden i systemansvarsforskriften har § 12 femte ledd vært begrenset til å kun
gjelde når en driftsforstyrrelse har oppstått. I sin bruk av bestemmelsen har imidlertid
systemansvarlig lagt til grunn en videre tolkning av begrepet driftsforstyrrelse for å
hindre at driftsforstyrrelser oppstår. Ifølge systemansvarlig 1 har praktiseringen av
bestemmelsen «vært lik og konsistent helt siden forskriften ble innført i 2002, og er
godt kjent i bransjen gjennom både tidligere praktiseringsdokument og etablerte
retningslinjer iht. fos § 28a».

1

I vedlegg til brev til RME av 12. mars 2021.
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Gjennom arbeidet med retningslinjer ble RME gjort oppmerksom på at
systemansvarlig sin praksis ikke var i henhold til ordlyden i forskriften.

2.2.1 Sammenhengen mellom systemansvarsforskriften § 12 fjerde og
femte ledd
Som beskrevet over, gir systemansvarsforskriften § 12 fjerde ledd systemansvarlig rett
til å pålegge aktørene å anmelde regulerkraft i regulerkraftmarkedet dersom det er en
vanskelig driftssituasjon. Frem til 29. juni 2021 ga femte ledd systemansvarlig rett til å
benytte tilgjengelig regulerbar effekt ved en driftsforstyrrelse. Når systemansvarlig
benytter fjerde ledd vil regulerkraften bli anmeldt i regulerkraftmarkedet og bli
tilgjengelig i budlisten hos systemansvarlig tidligst neste driftstime. Når de benytter
seg av femte ledd vil regulerkraften bli tilgjengelig umiddelbart. I henhold til egne
retningslinjer og praksis benyttet systemansvarlig femte ledd også i en vanskelig
driftssituasjon.
Systemansvarlig skriver følgende i vedlegg til brev til RME av 9. mars 2021:
«Fos § 12 fjerde ledd gir systemansvarlig mulighet til å kreve regulerytelse fra
både produksjon og forbruk anmeldt i regulerkraftmarkedet. Vedtaket kan gjelde
spesifikke stasjoner/stasjonsgrupper eller rette seg mot dominerende aktører i
det aktuelle nettområdet. Krav til siste frist for endring av anmelding, 45 minutter
før driftstimen, må overholdes. Når budet er anmeldt vil det behandles som et
normalt bud i regulerkraftmarkedet, og være tilgjengelig for aktivering f.eks. til
nordisk balanseregulering, uavhengig om det systemkritiske vedtaket ble gjort for
å håndtere et nettproblem. Forskriftsteksten til fos § 12 fjerde ledd lyder som
følger:
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.
Ved bruk av fos § 12 femte ledd vil systemansvarlig fastsette reguleringsvolum fra
produsent, og produsenten iverksetter regulering uten ugrunnet opphold. I
etterkant av hendelsen sender produsenten informasjon om tidspunkt, volum og
pris for reguleringen, som systemansvarlig i sin tur etterregistrerer som system/spesialregulering.
Det kan være flere årsaker til at aktørene ikke har anmeldt relevante
reguleringsbud i regulerkraftmarkedet. Systemansvarlig anser at det i stor grad
gjelder tilfeller hvor er produksjonen er så liten at minstevolum for budangivelse
ikke er oppfylt (se neste avsnitt), at produksjon er uregulert, at aktøren har valgt å
la være å anmelde bud i regulerkraftmarkedet eller at mange mindre aktører ikke
ønsker/ser seg tjent med å delta i det frivillige regulerkraftmarkedet.
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Bruk av fos § 12 femte ledd for å håndtere overlast på enkeltkomponenter eller
flaskehalser vil ofte gjelde de lavere spenningsnivåene i regionalnettet. For disse
spenningsnivåene, i motsetning til for transmisjonsnettet, er det ofte kraftverk av
mindre størrelse som sjeldnere melder inn ressurser i regulerkraftmarkedet.»
Videre skriver systemansvarlig:
«I en del situasjoner er det ikke tid for å vente på anmeldingen av bud, og det er i
perioden fra et behov oppstår frem til budet er tilgjengelig i regulerkraftmarkedet
behov for å benytte fos § 12 femte ledd som et supplement inntil ytelsen rekvirert
gjennom fos § 12 fjerde ledd kan effektueres. I enkelte situasjoner vil
systemansvarlig samtidig med vedtak etter fos § 12 femte ledd også fatte vedtak
etter fos § 12 fjerde ledd. Dette gjøres ved at vi ber om umiddelbar regulering (§
12 femte ledd), men samtidig ber produsent om å oppdatere med fremtidige bud i
regulerkraftmarkedet (§ 12 fjerde ledd). Behovet for å ha hjemmel for dagens
praksis av § 12 femte ledd er ikke redusert av at vi også i parallell benytter fos § 12
fjerde ledd.»

2.2.2 Omfanget av bruk av bestemmelsen
Ifølge systemansvarlig bruker de systemansvarsforskriften § 12 femte ledd kun når det
ikke er mulig å benytte andre virkemidler eller andre virkemidler er uttømt. Dette
gjelder med unntak av at de benytter seg av § 12 femte ledd før de bruker
tvangsmessig utkobling av forbruk (systemansvarsforskriften § 13). Systemansvarlig
skriver følgende i vedlegg til brev til RME av 9. mars 2021:
«Det kan også argumenteres for at systemkritiske vedtak etter § 12 fjerde ledd i
mange situasjoner vil være mer inngripende for aktør enn vedtak etter § 12 femte
ledd. I nettområder hvor systemansvarlig er kjent med at det kan oppstå
overlaster, og det normalt er utilstrekkelig regulerytelse anmeldt i
regulerkraftmarkedet, kan aktørene foretrekke å få et systemkritisk vedtak etter §
12 femte ledd i de sjeldne tilfellene det er nødvendig fremfor å måtte forholde seg
til kontinuerlige vedtak etter § 12 fjerde ledd om anmelding i
regulerkraftmarkedet.»
Systemansvarlig anslår at de årlig fatter om lag 40–200 vedtak med hjemmel i
systemansvarsforskriften § 12 femte ledd. Det konkrete antallet er usikkert fordi
systemansvarlig ikke har registrert alle vedtak slik de er pålagt etter
systemansvarsforskriften § 28 sjette ledd.

2.3 RMEs vurdering og vilkår for bestemmelsen
Systemansvarlig benytter systemansvarsforskriften § 12 femte ledd for å hindre at en
driftsforstyrrelse oppstår. En driftsforstyrrelse kan som nevnt føre til avbrudd hos
sluttbrukere og skade på komponenter. RME mener at dagens praktisering av
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bestemmelsen bidrar til å hindre at en vanskelig driftssituasjon utvikler seg til en
driftsforstyrrelse.
På bakgrunn av systemansvarlig sin vurdering av om forskriften burde endres slik at
den blir tilpasset gjeldende praksis, anbefalte vi OED å endre forskriften. I
systemansvarsforskriften § 12 fjerde ledd er ordlyden vanskelige driftssituasjoner
benyttet. Vanskelige driftssituasjoner er ikke definert i forskriften, men i
retningslinjene til bestemmelsen gir systemansvarlig en nærmere beskrivelse av hvilke
situasjoner det er aktuelt å benytte bestemmelsen. RME anbefalte for OED å få en
helhetlig begrepsbruk i § 12. Vi anbefalte derfor at ved driftsforstyrrelser i femte ledd
endres til i vanskelige driftssituasjoner.
RME vil bemerke at i henhold til systemansvarsforskriften § 4 bokstav d) skal
systemansvarlig i størst mulig utstrekning gjøre bruk av virkemidler som er basert på
markedsmessige prinsipper. Selv om vilkåret vanskelig driftssituasjon er det samme i
fjerde og nye femte ledd, skal systemansvarlig etter vår vurdering anvende hjemmelen
i § 12 fjerde ledd dersom det er mulig. Fos § 12 femte ledd skal bare benyttes i tilfeller
der systemansvarlig ikke har mulighet til å benytte seg av markedsbaserte prinsipper.
Det kan for eksempel være tilfeller der en vanskelig driftssituasjon oppstår i løpet av
driftstimen og det ikke er tid til å vente på at bud skal anmeldes og tilgjengeliggjøres i
regulerkraftmarkedet.

2.4 Forskriften er endret uten høring
Forskriftsendringen ble gjennomført uten høring i henhold til unntaket i
forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a). Det fremgår her at forhåndsvarsling
(høring) kan unnlates dersom den ikke vil være praktisk gjennomførlig. I vurderingen
ble det lagt vekt på følgende:








I en eventuell høringsperiode ville systemansvarlig hatt valget mellom å
fortsette den ulovlige praksisen eller å risikere overbelastning og skade på
komponenter, samt risiko for avbrudd i strømforsyningen i større eller mindre
områder.
En forskriftsendring ville medføre at gjeldende praksis ble tillatt, det blir altså
ingen ny byrde på aktørene.
Det er et begrenset antall aktører som er berørt.
Aktørene får betalt for tjenesten de blir pålagt å yte.
Ingen har fremsatt klage på gjeldende praksis så langt.

RME anbefalte derfor at OED endret forskriften uten forutgående høring. OED endret
systemansvarsforskriften § 12 femte ledd med virkning fra 29. juni 2021.

2.5 Høring i etterkant
Som beskrevet i avsnitt 2.4 ble systemansvarsforskriften § 12 femte ledd endret uten
høring. I etterkant av endringen fikk RME oppdrag om å sende endringen på høring,
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oppsummere høringsuttalelsene og gi en anbefaling til OED. Selv om forskriften er
endret, gir denne høringen aktørene mulighet til å kommentere på endringen.

3 Administrative og økonomiske
konsekvenser
Endringen som trådte i kraft 29. juni 2021 medførte at systemansvarlig sin praksis
gjennom mange år ble forskriftsfestet. Etter RMEs vurdering vil endringen dermed ikke
føre til administrative eller økonomiske konsekvenser for de berørte aktørene.
Aktørene som har blitt pålagt regulering har fått betalt for dette etter gjeldende
regulerkraftpris.
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