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Forord 
På vegne av Olje- og energidepartementet (OED), sendte Reguleringsmyndigheten for 
energi (RME) endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 12 femte ledd på 
høring den 11. februar 2022. 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 ønsket OED at berørte aktører skulle 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. 

Fristen for å gi innspill til høringen løp ut 14. mai 2022, og RME mottok syv 
høringsuttalelser.  

Forslaget ble utarbeidet og hørt i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven 
kapittel VII, jf. også utredningsinstruksen1.  

RME har vurdert innkomne høringsuttalelser, og oppsummert disse i dette 
dokumentet. RME oversender derfor denne rapporten til OED med våre merknader til 
høringsuttalelsene, samt vår anbefaling om å beholde gjeldende ordlyd i 
bestemmelsen. 

Oslo, 17. juni 2022 

1 Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen), FOR-2016-02-19-184 

Tore Langset
direktør
Reguleringsmyndigheten for energi

Kjell Rune Verlo
for Torfinn Jonassen
seksjonssjef
Seksjon for kunde og nett
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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 var at systemansvarlig sin praksis var 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. I etterkant av endringen ga OED oppdrag til RME om å sende 
endringen på høringen, oppsummere høringsuttalelsene og gi en anbefaling til 
departementet. 

Høringsfristen gikk ut 14. mai 2022. Det kom inn syv høringsuttalelser. Det kom ikke 
inn vesentlige merknader til endringen som var gjort i systemansvarsforskrift § 12 
femte ledd. RME anbefaler derfor at OED beholder gjeldende ordlyd i 
systemansvarsforskriften § 12 femte ledd.   
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1 Om høringen 
RME høringsdokument nr. 2/20222 «Endring av forskrift om systemansvaret i 
kraftsystemet» ble sendt på høring den 11. februar 2022.  

Høringsfristen var 14. mai 2022. 

Det har kommet inn syv høringsuttalelser. Uttalelsene ble sendt inn av Helse- og 
omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Justis- og 
beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet, 
Statnett SF og Agder Energi Nett AS.  

1.1 Bakgrunn for høringen 
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 var at systemansvarlig sin praksis var 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. I etterkant ga OED RME i oppdrag å sende endringen på høring, 
oppsummere høringsuttalelsene og gi en anbefaling til departementet. Endringen ble 
sendt på høring 11. februar 2022.  

1.2 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 

2 RME høringsdokument nr. 2/2022 

https://publikasjoner.nve.no/rme_hoeringsdokument/2022/rme_hoeringsdokument2022_02.pdf
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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 Oppsummering av 
høringsuttalelsene og RMEs 
kommentar 

Det kom inn syv høringsuttalelser. 

Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Justis- og 
beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet 
hadde ingen merknader til høringen.  

Statnett SF støtter endringen som er gjennomført og mener at endringen var 
nødvendig for en rasjonell utøvelse av systemansvaret. 

Agder Energi Nett AS støtter endringen som er gjort. De skriver at «I et stadig mer 
presset kraftsystem er det viktig at systemoperatørene (TSO og DSOer) har tilgjengelig 
så mange virkemidler som mulig.» Videre skriver de at driften av kraftnettet blir stadig 
mer presset også i regionalt og lokalt distribusjonsnett. De mener at systemansvarlig 
må informere og samarbeide med berørt underliggende nettselskap når de benytter 
seg av systemansvarsforskriften § 12 femte ledd. Agder Energi Nett mener at i tilfeller 
der bruken av § 12 femte ledd påvirker underliggende nettselskap, er det viktig at det 
ikke skaper en anstrengt driftssituasjon på lavere nivå. 

Agder Energi Nett sitt innspill omhandler systemansvarlig sin praksis i tilfeller der de 
benytter seg av virkemidlene de har i henhold til systemansvarsforskriften § 12 femte 
ledd, og ikke selve ordlyden i bestemmelsen. RME mener derfor at innspillet må rettes 
til Statnett som systemansvarlig, enten direkte eller gjennom høring når 
retningslinjene for utøvelsen av systemansvarsforskriften § 12 femte ledd er på høring. 

3 RMEs anbefaling til OED 
Det har ikke kommet inn vesentlige merknader til høringen av endret 
systemansvarsforskrift § 12 femte ledd. RME anbefaler derfor at OED beholder 
gjeldende ordlyd i systemansvarsforskriften.   
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