
Distriktenes enelgifDII~nlng

NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Vår ref.: Vår dato.: 1. oktober 2012

Høringssvar - forslag til endring av forskrift om leveringskvalitet i
kraftsystemet

Det vises til høringsdokument vedrørende forslag til endring av forskrift nr. 1557 om
leveringskvalitet i kraftsystemet.

Forslaget ser ut til på enkelte områder å stille strengere krav til nettet i Norge, enn i Europa
for øvrig. Tatt i betraktning en positiv utvikling på feilstatistikken i Norge de senere år, samt
at nettet nå står overfor en betydelig oppgradering i store deler av Norge, finner vi et slikt
krav fra NVE som uhensiktsmessig. Hvorvidt endringsforslagene som nå kommer er
samfunnsøkonomisk lønnsomt er vi således tvilende til. Generelt sett ser vi ikke at det kan
være foretatt en tilstrekkelig kost/nytte vurdering av flere av de foreslått endringene. Vi er
derfor bekymret for at selskapene påføres en kostnads- og ressursøkning for nettselskapene,
uten at det nødvendigvis fører til en bedre leveringskvalitet for kundene

NVE har vært forbilledlig når det gjelder bransjeinvolvering knyttet til endringer i
inntektsrammereguleringen. En tilsvarende type involvering av bransjen i arbeidet rundt krav
tilleveringskvalitet hadde vært å foretrekke.

Leveringskvalitet

Når det gjelder kravet til rapportering og registrering av avbrudd i lavspenningsnettet finner vi
det svært uhensiktsmessig at dette kravet kommer nå, før selskapene har installert AMS hos
alle kundene i løpet av få år. Et slikt krav må utsettes til AMS er innført. Noe annet er
uhensiktsmessig, dyrt og ressurskrevende.
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Fra Defos side vises det i denne høringen for øvrig til KS Bedrift energis høringsuttalelse som
vi stiller oss bak, både hva gjelder merknader til punktet om spenningskvalitet og til
kommentarene til de enkelte endringsforslag.
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