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Søknad fra Statnett SF om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for
reservekraftverk - Innstilling
Vi viser til søknad fra Statnett SF av 6.12.2010 der det søkes om dispensasjon fra gjeldende
konsesjonsvilkår for de to reservekraftverkene slik at de også kan brukes som et virkemiddel for å
håndtere vanskelige driftssituasjoner. Etter samråd med OED gir NVE her sin innstilling i saken.

Gjeldende konsesjonsvilkår forutsetter at reservekraftverkene bare kan benyttes i spesielt anstrengte
kraftsituasjoner (SAKS) som følge av svikt i energitilgangen, og da først etter særskilt tillatelse fra
NVE. Disse kraftverkene har imidlertid egenskaper som gjør at de kan fungere som effektreserve om
driftsforstyrrelser eller andre hendelser gir vanskelige driftssituasjoner med utkobling av forbruk.

Etter søknad fra Statnett 1.3.2010 ble det ved Kgl.res. av 26.3.2010 gitt midlertidig dispensasjon fra
konsesjonsvilkårene slik at reservekraftverkene også kunne brukes som et virkemiddel etter forskrift om
systemansvaret § 12. I denne sammenheng ble det foretatt en gjennomgang av de oppgaver Statnett har
som systemansvarlig, hvilke hendelser som kan inntreffe og hvordan reservekraftverkene i visse tilfeller
kan være et virkemiddel innen disse oppgavene. Det vises her til vår innstilling av 3.3.2010.

Bakgrunnen for den nå foreliggende søknad er en vurdering av at videreføring av en dispensasjon kan
redusere negative konsekvenser av vanskelige driftssituasjoner de kommende vintre fram til at
sentralnettforsterkningen fra Sogn til Møre er etablert.

Dagens situasjon i Midt-Norge kjennetegnes ved et generelt underskudd på energi. Samtidig er
fyllingsgaden for kraftmagasin i Midt-Norge 54,4 % ved utgangen av uke 48, mens snitt fra 2002-2009
for samme tidspunkt er 72,7 %. Det er altså særskilt lav magasinfylling kombinert med generell
utfordringer for regionen og enkelthendelser vil kunne ha betydelig negativ innflytelse på muligheten for
stabil kraftforsyning.

Kraftsituasjonen kan variere de kommende vintrene og med dette vil sannsynligheten for bruk av
reservekraftverkene i vanskelige driftssituasjoner også variere. NVE antar at det uansett vil  være
hensiktsmessig å ha mulighet for bruk av kraftverkene fram til planlagt nettforsterkning foreligger. Vi
viser her til at de aktuelle vilkår for bruk som regulerkraftreserve gir klare begrensninger, og at vintre
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med mindre pressede kraftsituasjoner vil redusere sannsynligheten for faktisk bruk av kraftverkene
tilsvarende.

Vilkårene for oppstart av reservekraftverkene er strenge, og sannsynligheten for langvarige, vanskelige
driftssituasjoner hvor andre virkemidler ikke er tilstrekkelige for å forsyne forbruket er liten. Disse
vurderingene fra forrige runde er også gyldige ved den omsøkte dispensasjonen.

NVE anbefaler med bakgrunn i overstående at det gis dispensasjon for bruk av reservekraftverkene som
et virkemiddel i vanskelige driftssituasjoner, og at det gis vilkår som i Kgl. res av 26.3.2010.

I tilknytning til beslutningen bør det i tillegg sies at om reservekraftverkene skal meldes inn i
regulerkraftmarkedet etter § 12, fierde ledd, skal de bys inn med regulerkraftpris som tilsvarer siste
innmeldte bud for oppregulering.
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