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Vedtak om konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske
kraftsystemet for 2019 - 2021
NVE gir med dette Statnett SF konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet
for perioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2021. Konsesjon tildeles med hjemmel i lov av 29.
juni 1990 nr. 50 om produksjon, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (energiloven) §
6-1.
Sakens bakgrunn
Dagens systemansvarskonsesjon ble meddelt Statnett 1. januar 2016 og utløper 31.12 2018.
Konsesjonen er i perioden endret to ganger gjeldende fra 1. februar 2017 og fra 15. februar 2018. Det er
behov for å gi ny konsesjonen gjeldende fra 1. januar 2019. NVE sendte 23. november 2018 varsel om
vedtak om forlengelse av gjeldende konsesjon for 2019. Statnett har gitt sine kommentarer til varselet i
brav datert 10. desember 2018.
Statnetts kommentarer og NVEs vurdering
NVE viste i varselet til at ved implementering av tredje energimarkedspakke i norsk rett vil det være
behov for en gjennomgang av konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet. NVE
varslet derfor at konsesjonen kun forlenges for et år til 31.12.2019.
Statnett viser i brev av 10. desember 2018 til at det er uheldig dersom konsesjonen forlenges med kun ett
år. Statnett argumenterer for at konsesjonen bør gis for minimum en periode på 3 år, som har vært
praksis tidligere og begrunner dette med at selskapets virksomhet er avhengig av forutberegnelighet.
Ifølge Statnett vil en konsesjon med kortere varighet enn 3 år kunne få økonomiske og finansielle
konsekvenser, ved at det kan påvirke anseelsen hos ratingbyråer. I tillegg viser Statnett til at en ettårig
konsesjon vil kunne skape unødvendig usikkerhet til utenlandske med- og motparter i prosjekter Statnett
er involvert i.
NVEs vurdering er at det er uheldig dersom en konsesjon med kortere varighet fører til uheldige
konsekvenser for Statnett, og gir derfor ny konsesjon for tre år. Som et alternativ til en kortere varighet
på konsesjonen vil NVE presisere at det med hjemmel i konsesjonens pkt. 4.1 kan bli aktuelt å endre
konsesjonen i løpet konsesjonsperioden.
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NVE foreslo i varselet en mindre endring i gjeldende konsesjonsvilkår. Endringen innebærer at det i pkt.
3.3 ikke lenger vil være en spesifikk henvisningen til Nord Pool Spot AS, og systemansvarlig skal
behandle alle markedsplasskonsesjonærene på en ikke-diskriminerende måte. Statnett hadde ingen
merknader til dette forslaget og den foreslåtte endringen er tatt inn i konsesjonen.
Vedtak
NVE innvilger Statnett SF, i medhold av energiloven § 6-1, konsesjon for å utøve systemansvaret i det
norske kraftsystemet for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2021.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
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