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Vedrørende innsamling av data for distribusjonsnettet

Det vises til NVEs brev av 14. oktober i år, vedrørende innsamling av data for
distribusjonsnettet. Her varsles det om at nettselskapene skal oversende meget detaljerte
tekniske opplysninger om sine nett på SOSI - filer.

Saken har etter Defos oppfatning både tekniske, administrative og beredskapsmessige sider.
Defo er generelt opptatt av at myndighetene er edruelige i sin detalj regulering av bransjen, der
vi opplever en utviklingen med en større detaljgrad på en rekke områder. Også denne gang
mener Defo det er viktig at myndighetene ser på hvorvidt nytten av slik detaljert rapportering
står i forhold til ressursbruk og kostnader. Slik Defo ser det er dette slett ikke åpenbart.

Før øvrig har Defo følgende å bemerke til brevet;

Så langt Defo kjenner til er nettselskapene på ulike stadier i utvikling og bruk av GIS / NIS
systemer og har ikke nødvendigvis samlet tekniske data om nettet i et system.

I NVEs brever det ikke opplyst hvilken spesifikasjon et slikt SOSI format skal ha.
SOSI utvekslingsformat er tilpasset geografisk eksport, men er ikke forberedt for eksport av
elektriske egenskapsdata.

Etter hva Defo forstår kan den informasjon som NVE etterspør ikke leveres via SOSI - format
i dag. Hvert nettselskap må i tilfelle kontakte sin NIS leverandør for å bestille utvikling av
nødvendig software. Etter eventuell klargjøring av format forutsetter vi at mange nettselskap
ikke vil være i posisjon til å rapportere som foreslått på lang tid.

I brevet er det ikke opplyst om hvilken tidshorisont NVE ser for seg i forbindelse med når
første rapportering skal finne sted og deretter hyppighet på rapportering.

Når det gjelder selve innholdet i det forespurte materialet mener Defo at dette er omfattet av
bestemmelsene i beredskapsforskriftenes kapittel om IT sikkerhet. Herunder er oppbevaring
og utlevering av slik informasjon underlagt denne forskriftsregulering. Hvis NVE mener at
denne informasjonen skal utveksles via internett forutsetter vi at kryptering må finne sted.
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På denne bakgrunn anmodes NVE om å klargjøre nærmere for hvordan man eventuelt seg for
denne informasjonsinnhentingen i lys av ovennevnte innspill. Inntil slik redegjørelse
foreligger finner Defo det vanskelig å ta stilling forslaget.
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