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Revidert frist og konkretisering av bistand til departementets vurderinger 
om regulering av nett til havs 

Det vises til oppdrag av 18. februar hvor Olje- og energidepartementet ber om bistand til 
departementets vurderinger knyttet til regulering av nett til havs. Oppdraget av 18. februar 
har tre deler. Del 1 omhandlet markedsdesign, del 2 omhandlet regulatoriske sider ved 
samordning av nett til havs, og del 3 omhandlet økonomisk regulering. Departementet vil nå 
dele opp dette oppdraget i to leveranser, med to ulike frister.  
 
Regjeringen tar sikte på å utlyse Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II fase 1 i første kvartal 2023 
og har behov for RMEs vurderinger av regulatoriske forhold før utlysning. Ettersom det er 
avklart at disse to områdene tilknyttes land via radialer, er det derfor særlig avgjørende for 
departementet å få RMEs vurderinger av de forholdene som knytter seg til radialer.  
 
Første leveranse skal besvares innen 18. oktober som en intern foreløpig presentasjon av 
de delene av oppdraget som omhandler radialer. Endelig rapport på første leveranse skal 
leveres innen den 2. desember.  
 
RME bes om å ta utgangspunkt i at radialene planlegges, bygges, driftes, finansieres og eies 
av aktørene til havs. Det legges til grunn radielle løsninger, og at anleggene vil være 
kundespesifikke og vil ikke inngå i transmisjonsnettet. Det legges videre til grunn at radialene 
tilknyttes nettet på land i et tilknytningspunkt som avklares i dialog med nettselskapet og at 
regler for anleggsbidrag etter energiloven gjelder ved tilknytning til fastlandet som krever 
nettforsterkning av det innenlandske nettet.  
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Side 2 
 

Er det forhold som taler imot dette utgangspunktet, ber vi om at RME raskt gir en 
tilbakemelding på det. Vi ber også om en vurdering av hvorvidt det i så fall vil være behov for 
ytterligere regulering.  
 
RME bes videre om å vurdere om dagens regelverk for kundespesifikke radialer er 
tilstrekkelige for produksjons- og nettanleggene for vindkraft til havs. Dersom dagens 
regelverk ikke er tilstrekkelig, bes RME om å peke på hvilke forhold som bør reguleres 
ytterligere. Eksempler på dette kan være hvorvidt systemansvarlig har tilstrekkelige hjemler.   
 
Det kundespesifikke nettet kan utformes på ulike måter, enten at hver aktør etablerer sin 
egen tilknytningsløsning, eller at partene samordner seg og utarbeider en felles nettløsning. 
RME bes om en vurdering av fordeler og ulemper ved at aktørene eventuelt utarbeider en 
samordnet nettløsning. RME bes også om å vurdere regulatoriske konsekvenser av 
eventuelle felles nettløsninger, herunder behov for ytterligere regulering og 
konkurransehensyn, tariffering og tredjepartsadgang. RME bes om å spesifisere hvilke 
forutsetninger dere legger til grunn for den felles nettløsningen, i tilfeller der dette har 
betydning for RME vurderinger.  
 
For eksemplifisering bes det om at RME tar utgangspunkt i de to åpnede områdene Sørlige 
Nordsjø II fase 1 og Utsira Nord.  
 
Andre leveranse skal besvares som en intern foreløpig presentasjon til departementet 14. 
desember. Endelig rapport skal leveres innen 3. februar. Presentasjonen skal omhandle de 
delene av oppdraget som knytter seg hybridprosjekter, jf. oppdraget av 18. februar. 
Departementet vil komme tilbake med en konkretisering av dette oppdraget, og imøteser 
dialog med RME om innretningen av oppdraget.  
 
Frist 
 
Første leveranse skal besvares innen 18. oktober. Endelig rapport skal leveres innen 2. 
desember. Andre leveranse skal besvares innen 14. desember med leveranse for endelig 
rapport 3. februar. I de endelige rapporten skal RME beskrive behovet for eventuelle lov- og 
forskriftsendringer der det er relevant.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Anette Vehus Smedsvig (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ingrid Knudsen Aas 
rådgiver 
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