Alle som melder inn driftsstanser til systemansvarlig
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Føringer for innmelding av driftsstanser i 2017
Systemansvarlig viser til forskrift om systemansvaret § 17 som fastsetter at alle som har behov for
driftsstanser i regional- og sentralnettet1 og tilknyttede produksjonsenheter skal sende plan for
driftsstans til systemansvarlig i rimelig tid. Vi viser videre til håndbok for driftsstanser som er
tilgjengelig på Statnetts hjemmesider http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/
Systemansvarlig vil presisere følgende når det gjelder innmelding av driftsstanser for 2017.











Innmelding av driftsstanser gjøres via FosWeb driftsstans som ligger på Statnetts
kundeportal http://www.statnett.no/Kundeportal/
Hver enkelt konsesjonær kan kun søke om driftsstans på egne anlegg. Dersom arbeid på
en anleggsdel krever utkobling av en annen konsesjonærs anlegg, må den andre
konsesjonæren søke om driftsstans på denne. Systemansvarlig forutsetter at dette er
koordinert mellom konsesjonærene før innmelding av driftsstans. Muligheten for
innmelding av driftsstans på andre konsesjonærers anlegg vil bli fjernet i FosWeb.
Informasjon under menyvalget Kontaktinfo i FosWeb driftsstans må kontrolleres og
oppdateres med riktige opplysninger. Kontaktinformasjonen benyttes for varsling og vedtak
av driftsstanser, samt som forslag til kontaktinfo ved ny driftsstans. Merk at det kan angis
flere epostadresser (separert med semikolon) i hvert av de to epostfeltene. Dette kan være
et alternativ til felleslister, for de som i dag benytter dette.
Frister for innmelding
Årsplanlegging: Alle driftsstanser i sentralnettet, inkludert nedtransformering til
regionalnettet, samt driftsstanser i produksjonsanlegg tilknyttet sentralnettet skal meldes til
systemansvarlig innen 1. oktober 2016. Det presiseres at dette også omfatter alle 132 kVanlegg i sentralnettet. Systemansvarlig vil fatte vedtak om driftsstanser innmeldt til
årsplanleggingen innen 1. januar 2017.
Driftsstanser som meldes inn til årsplanen vil normalt få høyere prioritet enn senere
innmeldte driftsstanser. Det oppfordres derfor til at større planlagte driftsstanser i
regionalnettet også meldes inn innen 1. oktober.
Driftsstanser som kommer inn etter 1.okt, vil normalt ikke bli behandlet sammen med
årsplanen. Disse vil behandles som løpende innmeldte planer (se nedenfor) etter at
årsplan er lagt. Reell behandling kan ikke påregnes før 1. januar, der behandlingsfristen
også løper fra dette tidspunkt. Unntaket er planer med oppstart i januar, som fortrinnsvis
må behandles før årsplanen er ferdig.

1

I henhold til endringer i Energiloven gjeldende fra 1. juli 2016, med overgang fra tre til to nettnivåer, vil begrepene sentralog regionalnett trolig falle bort. Dagens sentralnett vil p.t. inngå i transmisjonsnettet, mens alt annet nett vil hete
distribusjonsnett. Da bestemmelsene i FoS fortsatt viser til gammel nettinndeling, vil vi imidlertid her fortsatt benytte
begrepene sentral- og regionalnett.
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Løpende innmelding: Planlagte driftsstanser som ikke har krav om innmelding til
årsplanleggingen, skal normalt meldes inn innen 3 mnd. før ønsket utkoblingstidspunkt.
Disse skal behandles av systemansvarlig så snart som mulig og senest innen 3 uker.
Innmelding senere enn 3 måneder før ønsket utkoblingstidspunkt skal begrunnes i
FosWeb.
Innmelding av driftsstanser senere enn 3 uker før ønsket utkoblingstidspunkt vil normalt
kun bli akseptert ved nødvendig feilretting og utfall. Det kan være hensyn som tilsier at det
også vil bli godkjent andre sent innmeldte driftsstanser. Dette vil blant annet gjelde
driftsstanser som ikke, eller i svært liten grad, berører andre konsesjonærer.
Detaljer ved utfylling av søknad om driftsstans
Ut- og innkoblingstidspunkt: Ved innmelding av driftsstanser må konsesjonærene alltid
inkludere den tiden det tar å frakoble og sikre anleggene. Ut- og innkoblingstidspunkt
refereres til de tidspunkt når anleggene skal være spenningsløse. Dette er ikke
nødvendigvis sammenfallende med tidspunkt for når anleggene er klargjort for arbeid.
Systemansvarlig forutsetter at dette er koordinert og ivaretatt av den som melder inn
driftsstansen før behandling på driftsstanskontoret.
Innkobling på natt/helg: Dersom det i perioder av den innmeldte driftsstansen ikke pågår
arbeid på de elektriske anleggene, skal disse normalt innkobles. For arbeid som pågår mer
enn én dag skal det angis om anleggene kan kobles inn på natt og helg og hvilken
konsekvens slik innkobling vil ha. Bruk kommentarfeltet til dette. Dersom det ikke er behov
for slik innkobling vil driftsstanskontoret ta kontakt med konsesjonæren.
Gjeninnkoblingstid: I mange tilfeller er mulighet for innkobling, herunder innkoblingstiden, i
løpet av driftsstansen avgjørende for behandling av søknaden. Det er viktig at angitt
gjeninnkoblingstid settes til den lengste perioden det vil ta for innkobling i løpet av
driftsstansen. Ved varierende innkoblingstid kan tilhørende kommentarfelt benyttes for å
utdype dette. Dersom det kan iverksettes særskilte tiltak for å redusere innkoblingstiden,
må dette angis.
Det meldes normalt inn mange ønsker om driftsstanser i perioden april – juni og august –
oktober. Systemansvarlig oppfordrer flere konsesjonærer til å søke om driftsstanser i juli
måned.
Kontaktperson/enhet: Ved registrering av ny driftsstans vil feltene for kontaktperson/enhet
og telefonnummer nå automatisk fylles ut i henhold til registrerte opplysninger under
menyvalget Kontaktinfo. Dette kan imidlertid overskrives.
Kopi av driftsstans: Ved kopi av tidligere registrert driftsstans vil man nå med valget
"Kopier anleggsdel" også få kopi av årsak og arbeidsbeskrivelse. Kontaktperson og telefon
hentes fra Kontaktinfo.
Endring/omprioritering av driftsstans
Endring og eventuell avlysning av vedtatte driftsstanser mindre enn tre uker før
utkoblingstidspunktet kan medføre krav om betaling for kostnader dette påfører andre
konsesjonærer eller systemansvarlig. Berørte konsesjonærers kostnader må
dokumenteres og krav sendes til driftsstanskontoret så snart konsekvensene av
omprioriteringen er kjent. Systemansvarliges kostnader vil i stor grad være påvirket av
eventuelle behov for spesialregulering.
Systemansvarlig vil kunne flytte og forkorte innmeldte driftsstanser i forhold til innmeldt
behov. Alle konsesjonærer skal imidlertid få tilgang til å gjennomføre nødvendige arbeider i
egne anlegg.



Samtidig oppfordres alle som søker om driftsstanser om snarest mulig å ta kontakt med
systemansvarlig ved driftsstanskontoret, når det oppstår forhold som krever endringer i
vedtatte planer. Driftsstanskontoret vil i samarbeid med konsesjonærene etter beste evne
sikre driftsstanser som ivaretar forsyningssikkerhet og samfunnsøkonomiske hensyn.

Systemansvarlig gjør oppmerksom på at alle konsesjonærer som søker om driftsstans har tilgang
til informasjon om alle vedtatte driftsstanser under fanen "Alle driftsstanser" i FosWeb. Dersom det
i tillegg ønskes epost med kopi av vedtatte driftsstanser for spesifikke anlegg eller overføringer kan
Driftsstanskontoret kontaktes.
Som følge av implementering av Europeisk regelverk i den norske reguleringen vil frist for
innmelding av søknader om driftsstanser for 2018 kunne bli endret. Det vises spesielt til kapittel 2 i
"Guideline on electricity transmission system operation". Regelverket legger til grunn at innmelding
til årsplanen skal kunne foreligge innen 1. august. Systemansvarlig vil komme nærmere tilbake til
hvordan dette vil bli praktisert for konsesjonærer tilknyttet det norske transmisjonsnettet.

Med vennlig hilsen
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