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Varsel om vedtak om innsending av informasjon om tapping og 

magasinfylling frem til juni 2023   

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler Statnett og vannkraftprodusentene med 

magasiner i Sør-Norge (gjelder prisområdene NO1, NO2 og NO5) om at vi vil vurdere å treffe 

vedtak om innsending av informasjon om tapping og magasinfylling frem til juni 2023. 

Informasjonen skal sendes til Statnett med kopi til NVE. Statnett skal på bakgrunn av denne 

rapporteringen ukentlig levere til NVE, med kopi til OED, i form av en kortfattet offentlig 

oppsummering med oversikt over samlet kjøring av magasiner som er relevante for vurdering 

av forsyningssikkerheten fordelt på prisområder.   

 

Formålet med rapporteringen er å gi en bedre oversikt over produksjon av regulerbar kraft som 

grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten vinter- og vårperioden 2022 og 2023. 

Rapporteringen har til hensikt å gi Statnett, NVE og OED grunnlag for løpende vurderinger av 

ytterlige tiltak.  

 

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 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. I tillegg preges 

kraftmarkedet i Europa av den forsyningsmessige situasjonen for gass i forbindelse med krigen i 

Ukraina.  Vi viser også til vår beskrivelse av kraftsituasjonen i vårt vedtak til Statnett fra 30.6.2022 om 

utredning av SAKS-tiltak. Statnett pekte i forbindelse med dette vedtaket også på at tettere oppfølging 

av produsenter kan være et godt tiltak for å få et bedre vurderingsgrunnlag frem mot vinteren.   

 

NVE er rasjoneringsmyndighet etter energiloven § 6-2 annet ledd1. Etter energilovforskriften § 6-2 

tredje ledd bokstav a har NVE blant annet et ansvar for å «til enhver tid være informert om forhold 

som har betydning for vurderingen av kraftoppdekningen». Etter bokstav b skal NVE også «analysere 

                                                             
1 Se forskrift 31.10.2019 nr. 1455 om delegering av myndighet etter energiloven til Norges vassdrags- og 

energidirektorat.  
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kraftsituasjonen og vurdere hvorvidt vilkårene for å iverksette eller terminere rasjonering er til stede.»2  

På bakgrunn av kraftsituasjonen i Sør-Norge mener NVE at kraftproduksjon fra magasiner i 

prisområdene i NO1, NO2 og NO5 har betydning for kraftoppdekningen. NVE kan etter energiloven § 

10-1 første ledd og energilovforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av 

bl.a. § 6-2 tredje ledd bokstav a og b. NVE ber derfor om informasjonen for å vurdere fremtidig 

kraftsituasjon.   

 

Innholdet i rapporteringen fra vannkraftprodusentene er sensitiv informasjon som skal unntas 

offentlighet og behandles i tråd med relevant regelverk om taushetsplikt og informasjonssikkerhet.  

  

Varsel om vedtak:   

NVE varsler med dette at vi vil vurdere å treffe følgende vedtak:  

 

1. Statnett og kraftprodusentene i Sør-Norge med magasiner med betydning 

for forsyningssikkerheten vinteren og våren 2022/2023 pålegges fra 1.8.2022 til 1.6.2023 å 

etablere en midlertidig rapporteringsordning for produsentene som har magasinkraft i 

prisområdene i Sør-Norge. Første rapportering skal inkludere produksjonen fra og med 

1.7.2022. Selskapene skal ukentlig rapportere til Statnett med kopi til NVE om:   

a. vurdering og prognoser for magasinfyllingen fram til og med 1. juni 2023.   

b. faktisk og forventet produksjon frem til 1. juni 2023 fra magasiner som er relevante 

for vurdering av forsyningssikkerheten der man kommenterer årsaker til produksjon 

av regulerbar kraft.   

c. Oversikt over produksjon som er nødvendig for å overholde konsesjonskrav tilknyttet 

magasinet eller vassdraget, for systemtjenester eller andre avtaler og forhold av 

betydning.  

2. Statnett skal ukentlig levere til NVE, med kopi til OED, en kortfattet offentlig rapport med 

oversikt over samlet kjøring av magasiner fordelt på prisområder, og kommentere denne ut fra 

systemansvarligs perspektiv.   

 

Frist for uttalelse er 25.7.2022  

Fristen for uttalelse til dette varselet om vedtak er innen 25.7.2022. Dersom en uttalelse ikke er 

kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken. Særlig ber NVE 

om innspill på format og form for rapportering i tillegg til selve innholdet i rapporteringen. Videre ber 

vi også om innspill på hvordan det er mest hensiktsmessig å definere magasiner som er relevante å 

rapportere på, med tanke på forsyningssikkerheten vinteren og våren 2023.    

  

  

  
  
Med hilsen  

  
Kjetil Lund  
Vassdrags- og energidirektør  

Inga Nordberg   
direktør  

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

                                                             
2 Se også forskrift om kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften) § 5 og § 13.  
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Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 

 

 
Mottakerliste: 

HYDRO ENERGI AS 

GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS 
FINNDØLA KRAFTVERK DA 

SKAFSÅ KRAFTVERK ANS 

ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP 
OTRA KRAFT DA 

VOSS ENERGI PRODUKSJON AS 

STATNETT SF 
Aktieselskabet Saudefaldene 

EVINY FORNYBAR AS 

SFE PRODUKSJON AS 
SKAGERAK KRAFT AS 

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS 

SKIEN KRAFTPRODUKSJON AS 

STATKRAFT ENERGI AS 
GLOMMA KRAFTPRODUKSJON AS 

ØSTFOLD ENERGI AS 

NORSJØKRAFT AS 
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS 

HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 

LYSE KRAFT DA  
 

Kopimottakerliste: 

Olje- og energidepartementet 
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