
 

  

Møtereferat – Møte 1/2016 

Sak: Oppfølging av Statnetts systemdrifts- og markedsutvikling 

Møtedato: 23.06.2016 Kl.: 09:30 - 11:30 Sted: Statnett 

Møteleder: Vivi Mathiesen Referent: NVE 

Tilstede: Statnett:  

Kristin Munthe, Ingrid Helene Eivik 

NVE:  

Vivi Mathiesen, Stian Henriksen, Ole-Christian Grytten, Christina Sepúlveda, Lars Ekern 

Fraværende:  Dato/sign.:  

Saksnr.:   Arkiv:   

Kopi:  

 

Nr. Dagsorden Ansvar 

1.2016 Godkjenning av agenda (5 min) 

Agenda godkjent 

 

2.2016 Organisering av møteserie (10 min) 

NVE orienterte om hensikten med de nye oppfølgingsmøtene om Statnetts 

systemdrifts- og markedsutvikling. NVE ser behov for en formalisert 

informasjonsutveksling og oppfølging av Statnetts arbeid med systemdrifts- 

og markedsutvikling. 

NVE orienterte om forskjellen på disse nye oppfølgingsmøtene om 

Statnetts systemdrifts- og markedsutvikling, og de eksisterende 

oppfølgingsmøtene om Statnetts løpende utøvelse av systemansvaret innen 

driftsplanlegging og operativ drift. De to møteseriene vil ha ulikt fokus, 

hvor den førstnevnte i hovedsak vil ha et utviklingsperspektiv, mens den 

sistnevnte fortrinnsvis omfatter operativ drift. Sammen vil begge 

møteseriene være en del av NVEs oppfølging og kontroll med Statnetts 

utøvelse av systemansvaret.  

Statnett viste til sitt årshjul om arbeid med systemdrifts- og 

markedsutvikling. Det ble enighet om at NVEs to årlige oppfølgingsmøter 

om systemdrifts- og markedsutvikling fortrinnsvis bør avholdes i 

september/oktober og i februar, da dette passer best inn med de pågående 

prosessene.  

Statnett viste til at både bilaterale møter, forum for systemtjenester og 

temadager/workshops, alle er viktige arenaer for å motta og gi informasjon 

fra/til markedsaktører og interessenter. 
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3.2016 Orientering om status og milepeler i SMUP 2014-2020 (60 min) 

Statnett orienterte om de tre rapportene som ble publisert 17. juni 2016: 

- Tiltaksplan systemdrifts- og markedsutvikling 2016-2021 

-  Utvikling av systemtjenester 2016-2021 

- Verdiskapningsrapport 2016 

Rapportene er ment å gi interessenter innsyn i de tiltak Statnett arbeider 

med.  

Statnett gjennomgikk deretter status på tiltakene i nåværende SMUP 2014-

2020. 

Det ble enighet om at det skal avholdes et eget møte etter sommeren om 

Statnetts planer om å igangsette en pilot for kontinuerlig ramping på 

Skagerak-forbindelsene. 

Det ble enighet om at Statnett skulle oversende informasjon om status på 

oppfølging av funksjonalitet i småkraftverk. 

Statnett redegjorde deretter for de prosjektene i Tiltaksplan systemdrifts- og 

markedsutvikling 2016-2021 som er nye sammenliknet med SMUP 2014-

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2016 Orientering om arbeid med ny SMUP (35 min) 

Statnetts planer og arbeid: 

Statnetts redegjorde for sine planer om og arbeid med ny SMUP. Formålet 

er å gi interessenter innsikt i Statnetts forventninger og planer, og å heve 

kompetansen om sammenhenger og kompleksitet. Målgrupper er aktører i 

bransjen, bransjeorganisasjoner, myndigheter, andre nordiske TSOer og 

Statnetts styre. Statnett presiserte at tiltaksplanen er forbundet med stor 

usikkerhet, spesielt mht. fremdriften for utvikling av nye løsninger. Dette 

henger i stor grad sammen med behovet for et felles nordisk eller også 

europeisk løp for utvikling av nye løsninger.   

SMUP vil være tema på for forum for systemtjenester i høst og på 

temamøter i februar/mars. SMUP vil etter intern behandling sendes ut til 

interessenter i april/mai for innspill og kommentarer før ferdigstillelse.  

Endelig publisering av ny SMUP er forventet etter sommeren 2017. 

Utarbeidelsen av SMUP synkroniseres i tid med NUP. 

Det planlegges også SMUP både i kortversjon og på engelsk språk, for å nå 

nye målgrupper. 

Statnett har ambisjon om større grad av nordisk koordinering av arbeidet 

med system og markedsutvikling, og ser for seg muligheten for en felles 

nordisk plan for dette på sikt. 

 

 

 



  Side: 3 

Til høsten vil det bli publisert en rapport fra de nordiske TSOene om 

nordiske utfordringer. Det er planlagt å supplere denne rapporten med en 

ny felles nordisk rapport som beskriver prioriterte tiltak året etter.  

NVEs involvering: 

NVE orienterte om at de ønsker å være jevnlig informert om arbeidet med 

ny SMUP og arbeidet med systemdrifts- og markedsutvikling generelt. 

Denne møteserien har som hensikt å muliggjøre dette.  

NVE vil ved behov be om skriftlige redegjørelser og/eller særskilte møter, 

knyttet til tiltak NVE ønsker å involveres tettere i. 

NVE viste til at de ved å være informert om status, samt muligheter og 

utfordringer i Statnett prioriterte tiltak, kan bidra til at utviklingen i nordiske 

og europeiske regulatorfora trekker i riktig retning. 

5.2016 Nytt vilkår nr. 2.2 i systemansvarskonsesjonen og NVEs forventninger 

(5 min) 

NVE orienterte om at de forventer at Statnett fremlegger endringer i 

praksis for utøvelse av systemansvaret (innholdet i endringene), samt en 

orientering om aktørers synspunkter, før ev. endringer trer i kraft. 

 

6.2016 Kommende møter (5 min) 

Neste møte i oktober 

NVE kaller inn og sender ut agenda tre uker i forveien. Statnett kan da 

komme med innspill til agendaen. 

Statnett sender ut skriftlig materiell i forkant av oppfølgingsmøtet. 

NVE vil til neste møte vurdere om det er ønskelig at særskilte temaer 

gjennomgås mer i detalj. 

 


