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Godkjenning av utvidet FoU-ramme for prosjektet "NorFlex" 

Vi godkjenner med dette at Agder Energi Nett AS (AEN) får utvide sin FoU-ramme for prosjektet 

«NorFlex», for Demo Agder. Rammen utvides med inntil 17 millioner kroner i prosjektperioden 2019-

2021. 

Bakgrunn 

 I søknad av 3.7.2019 ba dere oss om å godkjenne prosjektet «NorFlex» inn i vår 

finansieringsordning for FoU. Deltakende nettselskaper, i tillegg til AEN, er Statnett SF, Glitre 

Energi Nett AS og Mørenett AS.  

 Vi godkjente prosjektet for samtlige prosjektdeltakere i brev av 12.8.2019.  

 I søknad av 19.8.2019 ba dere om en utvidet ramme for prosjektet.  

Agder Energi Nett søker dispensasjon fra den øvre økonomiske rammen for FoU-prosjekter 

Dere søker om en utvidet ramme for prosjektet «NorFlex», herunder Demo Agder, som er øremerket 

kjøp av fleksibilitet. Beløpene dere søker om er hhv. 2, 5 og 10 millioner kroner for årene 2019-2021. 

RME kan gi dispensasjon fra den ordinære FoU-rammen 

Den økonomiske rammen for FoU-prosjekter som kan dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme 

er hjemlet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 7-3 d). Med hjemmel i forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet § 18-2, kan vi i særlige tilfeller dispensere fra regler i samme forskrift.  

Kraftsystemet er i endring, og det er en pågående rask teknologisk utvikling. Ulike typer aktører som 

nettselskaper, teknologileverandører, eiendomsutviklere og andre er i gang med å teste innovative 

prosjekter i fortsatt utvikling. FoU-, pilot- og demonstrasjonsprosjekter er aktiviteter som gjennomføres i 

en forsknings- eller uttestingsfase. En dispensasjon fra den ordinære FoU-rammen skal derfor være 

tidsavgrenset. 
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Vi skal være restriktive med å gi dispensasjoner fra forskriften, men vi kan innvilge dispensasjon fra den 

ordinære FoU-rammen dersom det kan gi verdifull kunnskap som kan benyttes i fremtidig 

regelverksutforming eller dersom det kan ha stor nytteverdi for nettselskap eller nettselskapenes kunder. 

FoU-, pilot- eller demonstrasjonsprosjekter som får dispensasjon fra regelverket skal derfor kunne 

synliggjøre prosjektets nytteverdi. Det er også viktig at resultatene kan offentliggjøres. 

Vår vurdering av søknaden 

Søknaden om utvidet FoU-ramme oppfyller kriteriet om tidsavgrensning, som normalt vil være 1-3 år. I 

søknad av 3.7.2019 bekrefter dere også at informasjon om prosjektmål og resultater skal være åpent og 

tilgjengelig for alle.  

I 2018 var AENs potensial i den ordinære FoU-ordningen på 15,3 millioner kroner. Av disse ble 13,9 

millioner kroner benyttet på godkjente FoU-prosjekter. Beløpene dere søker om å få utvidet rammen 

med tilsvarer en økning på hhv. 13, 32 og 65 prosent, forutsatt at vi legger til grunn rammen for 2018.  

Vi har vurdert at det er fornuftig å slå sammen beløpene dere søker om over de aktuelle årene. Beløpene 

summerer seg til 17 millioner kroner over tre år. Dette gir et større handlingsrom rundt når beløpene skal 

benyttes, og dere kan selv velge å bruke mer eller mindre enn skissert i det enkelte år.  

Vi har vurdert at prosjektet støtter opp om reguleringens overordnede målsetning om en effektiv drift, 

utnyttelse og utvikling av strømnettet. Prosjektet oppfyller også de formelle kriteriene for utvidet ramme 

for en tidsavgrenset periode.  

Vedtak 

Vi vedtar at dere får en utvidet FoU-ramme for prosjektet «NorFlex», for Demo Agder. Rammen utvides 

med inntil 17 millioner kroner for årene 2019-2021. Vedtaket innebærer en dispensasjon fra forskrift om 

kontroll av nettvirksomhet § 7-3 bokstav d i medhold av forskriftens § 18-2. 

FoU-kostnader fra den utvidede rammen skal rapporteres i note 8 i eRapp. Nærmere detaljer om 

rapportering vil følge veiledningen til eRapp. Dere har anledning til å gå utover rammene for FoU, men 

disse må i så fall dekkes gjennom ordinære inntektsrammer.  

Vi forbeholder oss retten til å stille krav om rapportering underveis. Vi ber også om å få tilsendt 

sluttrapport med prosjektresultater ved avslutning av prosjektet.  

Dere kan klage på avgjørelsen innen tre uker  

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. 

Har dere spørsmål?  

Ta kontakt med saksbehandler Mona Helen Heien på tlf. 959 79 438 eller epost mohh@nve.no dersom 

dere har spørsmål. Husk å oppgi saksnummer i emnefeltet.  

Relevant regelverk og dokumenter 

 Om hvordan godkjente FoU-prosjekter håndteres i inntektsreguleringen: Forskrift om kontroll 

av nettvirksomhet § 7-3 d). 

 Forarbeider til finansieringsordningen for FoU: 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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o NVE-høringsdokument 1/2012: Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, 

håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt. 

o NVE-rapport 70/2012: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. 

Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst. 

o NVE-høringsdokument 6/2019: Forslag til endringer i inntektsreguleringen av 

nettvirksomheter. (Om ny forvaltningspraksis for pilot- og demoprosjekter). 

o RME-rapport 1/2019: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og metode for 

å fastsette kostnadsnormer. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig 

forskriftstekst. 

 Om dispensasjonsadgang: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 18-2 

 Om klageadgang: Forvaltningsloven kapittel VI. 

 

 

Med hilsen 

Ove Flataker 

direktør 

Tore Langset 

seksjonssjef 

 

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

Vedlegg:     
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