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Vedrørende henvendelse om behov for endringer i KILE-ordningen 

Dere sendte 23. november 2020 et brev til oss, der dere ber oss vurdere endringer i KILE-ordningen. Vi 

hadde et møte med dere om dette 20. januar 2021, der dere utdypet deres innspill om behovet for 

endringer og vi redegjorde for våre synspunkter og planer for arbeid knyttet til dette. Dere har videre 

bedt oss om en skriftlig tilbakemelding på hvordan vi vil følge opp innspillene deres og om at vi 

etablerer en arbeidsgruppe som kan identifisere hvilke endringer som er mest kritisk å få gjennomført. 

Vi viser også til brev 19. mai 2021 der dere etterlyser et møte for å utdype synspunktene deres. Etter vårt 

syn er det ikke nødvendig med et nytt møte om dette på nåværende tidspunkt.  

I brevet peker dere på flere forhold som dere mener bør forbedres i dagens KILE-ordning. Dere skriver 

at dere generelt støtter KILE-ordningen som en del av den økonomiske reguleringen av nettselskapene, 

fordi denne ordningen skaper gode insentiver for nettselskapene til å veie investeringer og relevante 

driftstiltak mot kostnader ved et eventuelt utfall. Men dere påpeker at ordningen må være forståelig og 

fornuftig. Konkret ber dere om å at vi vurderer 4 forhold:  

1. Force majeure. Dere antyder at vi bør ta hensyn til om hendelser som medfører strømutfall kan 

kategoriseres som «force majeure», og da gi unntak fra KILE-regelverket. Det pekes spesielt på 

at dette er hendelser av ekstraordinær karakter, og at selskapene i slike tilfeller ikke kunne gjort 

tiltak for å hindre strømutfallet. Dere peker på at dette kan være spesielt viktig fordi slike 

hendelser tenderer til å ramme nettselskapene ulikt, og rammer ofte nettselskap i spesielle 

geografiske områder hardest.  

2. Hendelser der tredjeparter er ansvarlige for skaden som gir strømutfall og det ikke er påregnelig 

at nettselskapet har kunnet forhindre dette. Dere nevner spesielt tilfellet der kraftprodusenter 

som mater inn på nettet, er ansvarlige for nettutfallet. Når de ikke har inntektsramme, er det etter 

regelverket nærmeste konsesjonær med inntektsramme som har KILE-ansvaret. Energi Norge 

og Distriktsenergi mener at logikken i RMEs prosess for å vurdere om et nettselskap skal få 

kompensasjon for KILE-kostnader er noe underlig. Dere mener at det prinsipielle i sakene bør 
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avgjøre om et nettselskap er ansvarlig eller ikke, og ikke bare den økonomiske konsekvensen for 

nettselskapet.  

3. Tilfeller der et eventuelt KILE-ansvar ikke trekker i samme retning som optimal systemdrift. 

Det vises til rapporten fra 2020 fra ekspertgruppen for organisering av driftskoordinering i 

kraftsystemet «Fra brettet til det smarte nettet – Ansvar for driftskoordinering i kraftsystemet», 

der det pekes på at KILE-risikoen for nettselskapene kan være til hinder for en optimal drift og 

utnyttelse av nettet, og at RME bør se nærmere på en bedre allokering av KILE-kostnader.  

4. Statnett som systemoperatør og KILE-ansvar. Dere mener at det er uheldig at nettselskapene får 

KILE-ansvar for forhold som systemansvarlig utløser, fordi dette er forhold nettselskapene ikke 

kan gardere seg mot i fremtiden.  

RME skal vurdere forhold i KILE-regelverket 

Som vi ga uttrykk for i møtet 20. januar, tar vi innspillene deres med oss i det videre arbeidet med 

KILE-ordningen. Vi påpekte også i møtet at enkelte av forholdene skal vi vurdere i nærmeste fremtid.   

Vi har startet opp et arbeid med å lage en ny forskrift om regulering av nettselskapenes inntekter. Dette 

følger av NEM-forskriften § 8-5. Arbeidet vil i stor grad være å flytte deler av forskrift om kontroll av 

nettvirksomhet over i den nye forskriften, men i dette arbeidet vil vi også vurdere om det er behov for å 

endre noen av bestemmelsene. Blant annet vil vi vurdere behov for endringer i enkelte bestemmelser om 

KILE. Generelt mener vi at KILE-ordningen bør bestå slik vi kjenner den i dag, og at det kan gi 

uheldige insentiver dersom vi åpner opp for generelle bestemmelser om at KILE-ordningen ikke skal 

gjelde i enkelte sammenhenger. Det vil kunne føre til at selskapene i mindre grad tar hensyn til 

konsekvensene av slike tilfeller når de planlegger tiltak i sitt nett, og det kan bidra til å redusere effekten 

av og hensikten med KILE-reguleringen. Vi vil likevel vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre 

justeringer i regelverket eller praksis.  

Punkt 2, 3 og 4 i brevet deres gjelder i stor grad en vurdering av hvem som er ansvarlig for avbruddet 

som gir KILE. KILE-ansvaret er regulert i forskrift om leveringskvalitet, der det er OED som har 

myndighet til å gjøre endringer. Vi vil i samarbeid med OED se på om det er hensiktsmessig å justere på 

regelverket knyttet til ansvarlig konsesjonær for KILE, og samtidig om dette bør flyttes til den nye 

forskriften om inntektsregulering.  

I RME-rapport 7/2020 om Driftskoordinering i kraftsystemet skriver vi at det er behov for å gjøre en ny 

vurdering av om KILE-ansvaret i gitte situasjoner bør fordeles annerledes enn det gjøres i dag. Vi mener 

det er viktig å utrede nærmere om insentivene nettselskapene har ved vurderingen av ulike driftstiltak er 

så balansert som mulig.  

På grunn av ressurssituasjonen på RME, vil dette arbeidet i hovedsak starte opp til høsten. Det kan i den 

forbindelse være aktuelt å invitere til workshops og/eller sette ned en arbeidsgruppe som kan se på 

utvalgte problemstillinger. Vi tar sikte på at forslag til ny forskrift vil sendes på høring før utgangen av 

2021, men det er usikkert om alle forhold knyttet til KILE-forholdene dere peker på er vurdert innen 

denne fristen. Noen av forholdene kan ta lengre tid å vurdere. Det kan derfor bli aktuelt å utsette 

høringen til slutten av første kvartal 2022. Den nye forskriften skal etter planen tre i kraft fra 1.1.2023. 
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