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Vedtak om utredning av SAKS-tiltak 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber Statnett AS om å utrede behovet for 
fremtidige SAKS-tiltak. Videre bes det om at Statnett oversender sine beredskapsplaner 
for rasjonering. 
 
Sakens bakgrunn 
NVE har siden den tørre perioden på sensommeren 2021 vært på beredskapsnivå 1 «Økt 
årvåkenhet». Dette innebærer at vi har fulgt kraftsituasjonen tett gjennom jevnlige 
prognosekjøringer, samarbeid med Statnett, dialog med vannkraftaktører og dialog med 
noen norske industriaktører. Bakgrunnen for beredskapsnivået er at magasinfyllingen i Sør-
Norge siden i fjor høst har vært nær historisk minimum. Gjennom vinteren 2021-2022 falt 
det også mindre snø i fjellet enn normalt. Kraftprisene i Norge og i landene rundt oss har 
vært historisk høye. Det høye prisnivået på kraft i Europa skyldes i stor grad høye gasspriser. 
Den endrede forsyningsmessige situasjonen for gass i forbindelse med krigen i Ukraina 
preger kraftmarkedet i Europa.  
  
Systemansvarlig har gjennom kraftrasjoneringsforskriften § 3a en plikt til å kontinuerlig  
utrede og utvikle nødvendige virkemidler for å håndtere perioder med en svært anstrengt 
kraftsituasjon. Videre skal den systemansvarlige orientere NVE om de virkemidlene som er 
utredet og utviklet.  
Statnett har tidligere oppfylt denne plikten gjennom to større utredninger. Arbeidet i 2006 
resulterte i to godkjente typer SAKS-tiltak: Reservekraftverk på Nyhamna og  
Tjeldbergodden og Energiopsjoner i forbruk. Statnett leverte i 2014 en større vurdering av 
fremtidig behov for SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som ville være mest effektive i  
rapporten «SAKS 2014». På bakgrunn av denne rapporten ble derfor tidligere SAKS-tiltak 
faset ut.  
  
Siden 2014 har det skjedd store endringer i kraftsystemet i Norge og i våre naboland. Det 
pågår store omlegginger i energisystemet samtidig som stadig mer forbruk elektrifiseres. 
Landene rundt oss har stadig større andel uregulerbar kraftproduksjon.   
  
På bakgrunn av dette mener NVE at det nå er behov for å gjøre en ny utredning av 
fremtidige SAKS-tiltak. 
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I brev av 13.06.2022 varslet NVE på bakgrunn av dette Statnett om vedtak om utredning av 
fremtidige SAKS-tiltak. Statnett kommenterte varselet i brev av 24.06.2022. Statnett ber 
blant annet om tett samarbeid med NVE om kraftsituasjonen fremover. Statnett og NVE har 
gjennom vinteren 2021-2022 samarbeidet for å følge opp kraftsituasjonen. NVE er enig med 
Statnett i at det er behov for å fortsette samarbeidet fremover, både i den løpende 
vurderingen av situasjonen og også i en vurdering av tiltakene. 
  
NVE er rasjoneringsmyndighet, men Statnett sitt systemansvar vil også gjelde i en 
rasjoneringssituasjon.  I en eventuell rasjonering vil man forvente ekstra utfordrende 
systemdrift og situasjoner som vanligvis ikke forekommer, som for eksempel svært lave 
magasinfyllinger og økt omfang av ubalanser som følge av rasjonering av forbruk. NVE har 
behov for å samarbeide med Statnett, også i det videre beredskapsarbeidet.  
 
Vedtak om utredning av SAKS-tiltak  
NVE fatter følgende vedtak med hjemmel i energiloven §9-3, energilovforskriften § 6-2 niende 
ledd og kraftrasjoneringsforskriften § 13. Vi viser også til kraftrasjoneringsforskriften § 12.  
 
• Statnett skal innen 1. oktober 2022 oversende NVE en utredning av behov for 

fremtidige SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som kan være aktuelle fremover, herunder 
en vurdering av mulige SAKS-tiltak utover de som tidligere har blitt brukt. Utredningen 
skal også spesifikt vurdere behovet og mulige tiltak for vinteren 2022/2023.  

• Statnett skal innen 1. oktober 2022 gjennomgå og oversende NVE sine 
beredskapsplaner for rasjoneringssituasjoner (jf. Kraftberedskapsforskriften §2-4) og 
rutinene Statnett bruker i håndteringen av anstrengte energisituasjoner og SAKS.  

 
 
 

Med hilsen 

 

Inga Katrine Johansen Nordberg  
direktør 

Synnøve Lill Paulen 
senioringeniør 

 

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

 
 
 
Godkjent av Rune Flatby 
Spesialrådgiver 
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STATNETT SF  
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Kopimottakerliste: 
STATNETT SF - Tom Tellefsen 
Olje- og energidepartementet 
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Orientering om rett til å klage  
 

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 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE 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 
NVE 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 NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av OED 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 NVE eller OED 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. 

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 Olje- og energidepartementet (OED), 
men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til OED. 

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