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Forlengelse av dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a for 

demonstrasjonsprosjekt for Fast Frequency Reserves (FFR) 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir Statnett SF (Statnett) forlenget dispensasjon fra 

forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 28a om retningslinjer for 

å videreføre demonstrasjonsprosjektet for Fast Frequency Reserves (FFR). Dispensasjonen 

gjelder for utarbeidelse av retningslinjer knyttet til systemansvarsforskriften § 9 om regulerstyrke 

og effektreserve. RME gir forlenget dispensasjon for perioden 4. oktober 2021 til 31. desember 

2021.  

Vedtak om dispensasjon 

Reguleringsmyndigheten for energi forlenger Statnett SF sin dispensasjon gitt i vedtak av 23. februar 

2021. Dispensasjonen gjelder krav i systemansvarsforskriften § 28a om å utarbeide retningslinjer knyttet 

til systemansvarsforskriften § 9 om regulerstyrke og effektreserve ved innføring av marked for Fast 

Frequency Reserves (FFR). Dispensasjonen innvilges med hjemmel i systemansvarsforskriften § 29.  

Fornyet dispensasjon gjelder fra 4. oktober 2021 til 31. desember 2021.  

Øvrige vilkår stilt i vedtak av 23. februar 2021 vil også gjelde for den fornyede perioden. 

Klageadgang 

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemnda innen 3 uker. En eventuell klage skal 

begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemnda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i 

forvaltningsloven kapittel VI. 

Statnett søker forlenget dispensasjon fra forskrift om systemansvar 

I brev av 15. oktober 2021 søker Statnett om forlenget dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a 

for videreføring av demonstrasjonsprosjekt for FFR. 

http://www.nve.no/reguleringsmyndigheten
https://www.nve.no/media/12601/202001030-4-svar-p%C3%A5-s%C3%B8knad-om-%C3%A5-gjennomf%C3%B8re-demonstrasjonsprosjekt-for-fast-frequency-reserve-3466133_14_1.pdf
https://www.nve.no/media/12601/202001030-4-svar-p%C3%A5-s%C3%B8knad-om-%C3%A5-gjennomf%C3%B8re-demonstrasjonsprosjekt-for-fast-frequency-reserve-3466133_14_1.pdf
mailto:rme@nve.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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RME kan gi dispensasjon 

Med hjemmel i systemansvarsforskriften § 29 kan RME gi dispensasjon fra systemansvarsforskriften.  

Systemansvarlig skal utøve systemansvaret i tråd med godkjente retningslinjer iht. 

systemansvarsforskriften 28a. Dersom systemansvarlig endrer sin praksis, skal retningslinjene 

oppdateres, og RME skal godkjenne retningslinje før endringen i praksis kan gjennomføres. For 

demonstrasjonsprosjekter med en avgrenset varighet kan RME gi dispensasjon fra kravet om 

retningslinjer. Det betyr at systemansvarlig må søke om dispensasjon for ethvert prosjekt hvor praksis 

eller definerte krav i en avgrenset periode endres for å teste nye løsninger eller rammebetingelser.   

Bakgrunn for søknaden 

I brev av 15. oktober 2021 søker Statnett om forlenget dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a. 

Statnett opplyser i søknaden at de nordiske TSOene har gjennomført analyser som viser at det nordiske 

nivået av inertia tidvis er for lavt, og at det dermed fortsatt er et behov for å anskaffe FFR. Statnett 

påpeker at de opprinnelig ikke hadde forventet at det skulle være et behov for dette utover den 

opprinnelige perioden som ble avsluttet 3. oktober. Bakgrunnen for at det nå har oppstått et behov for å 

forlenge perioden for anskaffelsen av FFR mener Statnett henger sammen med kraftsituasjonen høsten 

2021. Høye priser og lite vann i NO1, NO2 og NO5 har hatt en negativ påvirkning på tilgjengelig inertia 

i systemet, samtidig som det produseres mindre og forbruket ikke øker som forventet. Begrensninger på 

overføringslinjer mellom NO3 og NO4 og resten av Norge har også innvirket ettersom den potensielle 

inertiaen i disse områdene ikke kan utnyttes fullt ut. Nye kabler, endret utnyttelse av kraftsystemet og 

mye import av vindkraft kan også være en årsak, ifølge Statnett.   

De andre nordiske landene har forlenget sine FFR-kontrakter for å sikre sin del av forpliktelsene. 

Statnett har gjennom en avtale med de andre nordiske TSOene en forpliktelse til å anskaffe 39 prosent 

av det nordiske behovet i 2021.  

Statnett peker på at FFR er såpass viktig for driftssikkerheten i Norden nå at de ser seg nødt til å 

anskaffe FFR innenfor gjeldende avtaler også i perioden frem til dispensasjonssøknaden er behandlet.  

Statnett søker om dispensasjon ut 2021. Det vil ikke være behov dispensasjon utover dette ettersom 

vilkår for marked for FFR er oversendt RME for godkjennelse og vil etter planen tre i kraft fra 1. januar 

2022.  

RMEs vurdering 

RME behandlet den opprinnelige dispensasjonssøknaden fra Statnett for å gjennomføre 

demonstrasjonsprosjekt for FFR i vedtak av 23. februar 2021. Vi innvilget da en dispensasjon fra 

systemansvarsforskriften § 28a for perioden 21. januar 2021 til 3. oktober 2021. Statnett begrunnet i 

denne søknaden at de ønsket å teste et justert markedsdesign for FFR sammenliknet med 2020 hvor de 

hadde for lavt tilgjengelig volum i samme prosjekt.  

I søknaden av 15. oktober 2021 forstår vi det slik at begrunnelsen for forlengelsen av dispensasjonen er 

noe annerledes enn søknaden innvilget 23. februar 2021 selv om søknaden og prosjektet for øvrig er det 

samme. Slik som kraftsituasjonen er denne høsten vil det, etter vår forståelse, være et behov for 

anskaffelse av FFR for å ivareta driftssikkerheten i det nordiske kraftsystemet ettersom det i enkelte 

perioder er for lav inertia i systemet. RME vurderer det slik at Statnett er avhengig av å få videreført 

FFR-prosjektet for å ivareta driftssikkerheten og for å sikre Statnetts forpliktelser for anskaffelse av FFR 

i Norden.  



 
Side 3 

 

 

 

For å sikre en forlengelse av det eksisterende FFR-prosjektet gis dispensasjonen med periode fra 4. 

oktober 2021 til 31. desember 2021. Statnett har også oversendt vilkår om marked for FFR, jf. 

systemansvarsforskriften § 28a, til godkjenning hos RME. Etter planen skal disse vilkårene tre i kraft fra 

1. januar 2022, og det er derfor ikke et behov for å ha en dispensasjon som strekker utover nevnte 

periode.  

RME legger til grunn at øvrige vilkår som knytter seg til dispensasjon av 23. februar 2021 også gjelder 

den forlengede dispensasjonen. Statnett plikter å evaluere demonstrasjonsprosjektet og publisere 

resultatene fra prosjektet på sine hjemmesider når prosjektet er avsluttet. 

Har dere spørsmål? 

Ta kontakt med saksbehandler Thomas Kallevik på tlf. 22 95 90 16 eller e-post, thka@nve.no, dersom 

dere har spørsmål. Husk å oppgi saksnummer i emnefeltet. 

 

 

Med hilsen 

 

Helena Mellison Lindstad 

seksjonssjef 

Thomas Kallevik 

avdelingsingeniør 

 

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

                         

   

   

 

  

 

STATNETT SF v/Anne Sofie Risnes 

STATNETT SF v/Kristian Wang Høiem 
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Orientering om rett til å klage  

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

 

Hvem kan klage på vedtaket? 
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 

vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Energiklagenemnda, men sende den til RME. 

RMEs e-postadresse er: rme@nve.no. 

RME vurderer om vedtaket skal endres. Dersom RME ikke endrer vedtaket, 

vil vi sende klagen til Energiklagenemnda. 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til 

deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra 

den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 

ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden RME fattet vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be RME om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

- Skrive hvilket vedtak du klager på. 

- Skrive hvilket resultat du ønsker. 

- Opplyse om du klager innenfor fristen. 

- Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 

mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt 

offentlighet. Du kan henvende deg til RME for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til 

søksmål dersom du har klaget på RMEs vedtak, og klagen er avgjort av 

Energiklagenemnda som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte 

klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er 

avgjort. 

Sakskostnader 

Dersom RME eller Energiklagenemnda endrer vedtaket til din fordel, kan du 

søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om 

dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.  
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