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RME ber Statnett i samarbeid med bransjen utarbeide en metode for 

datautveksling mellom systemansvarlig, nettselskap og nettbrukere 

Kommisjonsforordning om etablering av retningslinjene for systemdrift (SO GL) artikkel 40 (5) 

inneholder bestemmelser om datautveksling. I tråd med SO GL artikkel 6 (4)(b) skal det utarbeides en 

nasjonal metode som beskriver anvendelse og omfang av datautveksling mellom systemansvarlig, 

nettselskap og nettbrukere. 

 

RME ber om at Statnett sammen med nettselskap og nettbrukere definert som betydelige nettbrukere 

setter i gang arbeidet med å foreslå omfang og anvendelsen ved utveksling av følgende: 

 strukturelle data i samsvar med artikkel 48 

 plandata i samsvar med artikkel 49 

 sanntidsdata i samsvar med artikkel 44, 47 og 50 

 øvrige data i samsvar med artikkel 51, 52 og 53 

 

Forslaget til metode skal utgjøre rammene for datautveksling mellom systemansvarlig, nettselskap og 

nettbrukere i tråd med SO GL og øvrige nasjonale lover og forskrifter. Etter at SO GL er tatt inn i norsk 

rett skal RME formelt godkjenne forslaget, og ved behov be om endringer. 

 

RME legger til grunn at forslaget etter artikkel 40(5) i SO GL i utgangspunktet kun skal beskrive 

omfang og anvendelse av datautveksling som til enhver tid er gjeldende praksis. Ved eventuelle 

fremtidige ønsker eller behov for endringer av betingelser og vilkår for informasjonsutveksling, skal 

Statnett i samarbeid med nettselskap og betydelige nettbrukere oversende et oppdatert forslag til metode, 

som RME skal godkjenne.  

 

Det er i dag noen overlappende krav til informasjonsdeling i SO GL og systemansvarsforskriften (fos). I 

høringsdokumentet på SO GL skriver departementet at: «Hensynet til aktørene gjør at det ikke bør 

etableres parallelle rapporteringsprosesser der dette åpenbart ikke er hensiktsmessig. Departementet 

legger til grunn at TSO og reguleringsmyndigheten vil hensynta allerede etablerte prosesser og krav når 

det gjelder utvikling og godkjenning av forslag om datautveksling, jf. artikkel 40 nr. 5. Departementet 
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vil presisere at dagens krav til informasjon til systemansvarlig i henhold til fos ikke er til hinder for at 

det etableres krav til informasjon også til DSOer. SOGL vil medføre at DSOer får en større rolle i 

utvekslingen av data enn i dag.» 

 

RME ber om at metoden for datautveksling utarbeides i tråd med formålet om å unngå parallelle 

rapporteringsprosesser. For å sikre effektiv datautveksling må arbeidet med forslag til metode ta hensyn 

til både systemansvarliges og nettselskapenes behov for informasjon. I tillegg må forslaget til metode og 

anbefalt omfang og anvendelse av datautvekslingen, ta hensyn til krav til nøytralitet og sikker 

håndtering av kraft- og markedssensitiv informasjon. 

 

RME ber om at forslaget til metoden, som skal utarbeides i samarbeid med nettselskap og nettbrukere, 

også sendes på høring i bransjen før oversendelse til RME.  

Før arbeidet settes i gang, ber vi om en beskrivelse av oppsett på arbeidet, hvordan nettselskap og 

nettbrukere blir involvert og et anslag på hvor lang tid som trengs for å utarbeide metoden. RME ber om 

å få oversendt en plan for arbeidet innen 31. mars 2021. 

 

Med hilsen 

 

Torfinn Jonassen 

seksjonssjef 

Jørgen Tjersland 

avdelingsingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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