Konsesj on for å utøve
systemansvaret i det
norske kraftsystemet
i medhold av lov 29. juni 1990 nr 50 om produksjon, omforming,
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
Meddelt :
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I medhold av lov 29. juni 1990 nr 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning,
fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 6-1, og forskrift 24. oktober 2011 nr 1043
om delegering av myndighet etter energiloven til Norges vassdrags - og energidirektorat, gir
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statnett SF
med organisasjonsnummer: 962 986 633
konsesjon for a utove systemansvaret i det norske kraftsystemet.

Konsesj onæren plikter å overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelser og pålegg gitt i eller i
medhold av energiloven.
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KON SESJON EN S VARIGHET
Konsesj onen gjelder fra og med 1. j anuar 20 19 til og med 3 1. desember 202 1.
SYSTEMAN SVARET
Konsesjonæren gis myndighet til å utøve systeman svaret i det norske kraftsystemet. Under
utøvelsen av systemansvaret skal bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven
overholdes.
Konsesj onæren skal samarbeide med relevante aktører nasj onalt for asik
r e en
samfunnsmessig rasj onell utøvelse av systemansvaret. Konsesj onæren skal gjøre offentlig
tilgjengelig sin praksis for utøvelse av systemansvaret. Konsesj onæren skal holde NV E
informert om planlagte endringer i sin praksis for utøvelse av systemansvaret. Berørte
aktører skal informeres ved endringer i eksisterende praksis eller innføring av ny praksis.
Før endringen trer i kraft skal planlagte endringer oversendes NV E sammen med eventuelle
kommentarer fra berørte aktører.
Konsesj onæren skal samarbeide med systemansvarlige selskaper i andre EU/ EØ S-land
samt delta i European Network of Transmission System Operators for Electricity
(ENTSO-E), for å bidra til en samfunnsmessig rasj onell utøvelse av systemansvaret på
tvers av landegrensene. Konsesj onæren skal oversende NVE ferdigstilte T SO-forslag i
henhold til relevante komm isj onsforordninger under EUs tredj e energimarkedspakke
sammen med konsesj onærens vurdering av forslaget. NVE kan godkj enne vilkår og
metoder for systemansvarlige nettselskaper fastsatt i henhold relevante
kommisj onsforordninger under EUs tredj e energimarkedspakke, såfremt det anses
nødvendig for å ivareta hensynet til harmoniserte vilkår i det integrerte europeiske
kraftmarkedet . Konsesj onæren plikter å følge godkj ente vilkår og metoder. Konsesj onæren
skal dekke sin andel av felleskostnader som medlemslandene har fremforhandlet og som er
godkj ent av NVE.
Konsesj onæren skal informere N orges vassdrags- og energidirektorat om alle nye, eller
endringer i eksisterende, systemdriftsavtaler mellom konsesj onæren og systemansvarlige
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selskaper i andre land . Vesentlige endringer skal godkj ennes av Norges vassdrags- og
energidirektorat før de kan tre i kraft.
Konsesj onæren skal overvåke utviklingen av kraft sy stemet og bidra til at regional- og
transmisj onsn ettet bygges ut og drives på en samfunnsmessig rasj onell måte .
Konsesj onæren skal bidra med sin kunnskap om sy stemansvaret på kraftsystemmøter som
avholdes i henhold til forskrift 7. desemb er 20 12 nr 1158 om energiutredninger.
INFORM ASJON OG RAPPORTERING
Konsesj onæren plikter a informere NVE om den generelle utvik lingen i kraftsystemet,
vesentlige endringer i regulerkraftmarkedet og spesielle hendelser som er av betydn ing for
utøvelsen av sy stemansvaret.
N VE fører tilsyn med utøvelsen av systemansvaret. Konse sj onæren skal medvirke til
gjennomføring av tilsyn. Dette omfatter blant annet å fremskaffe opplysninger og
dokumentasj on som er nødvendig for a gjenno mfore tilsyn.
K onsesj onæren ska l bidra til å sikre at aktørene som nevnt i energiloven $ 6-1 tredj e ledd
opptrer i tråd med formålet i energ iloven og forskr ifter gitt i medhold av denne. For å sikre
dette, sk al konsesj onæren legge til rette for at markedsp lasskonsesj onær sin
m arkedsovervåkning kan innhente informa sj on knyttet til undersøkelser vedrørende
eventuelle brudd på lover, forskrift er eller regelverk i forb inde lse med hande l i organ iserte
m arkeder. Konsesj onæren ska l inneha avtaler med avregningsansvarlig og
markedsplasskonsesj onær sin markedsovervåkning om utveksling av informasj on . Nye
avt aler eller endringer i avta lene, skal forelegges N orges vassdrags- og energidirektorat for
godkj enne lse før de kan tre i kraft.
ENDRJNG A V VIL KÅR
Konsesjonen kan bli vesentlig endret som følge av gjennomføringen av EUs tredj e
energimarkedspakke i norsk rett .
De fastsatte vilkår kan i særlige tilfeller endres av hensyn til allmenne interesser eller for å
sikre harmoniserte vilkår i et integrert europeisk marked.
TILBAKETREKKING A V KON SESJON
K onse sj onen kan trekkes tilbake dersom den er gitt på grunnlag av uriktige e ller
ufullstendige opplysninger om forho ld av vesentlig betydning, eller dersom konsesj onæren
overtrer energiloven e ller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av loven .
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