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Høring - beredskapsforskriften
Det vises til NVEs forslag til revidering av regelverket for beredskap i energiforsyningen og
forslag til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften).
Generelle kommentarer
Defo og KS Bedrift er positive til å samle regelverket rundt beredskap i en forskrift.
Beredskapsarbeid er viktig, og vi har forståelse for større oppmerksomhet på holdningen til
beredskap også i el bransjen. Men det er likevel å bemerke at det samlede regelverk nå er blitt
voldsomt i omfang og på et unødvendig detaljnivå. Vi vil advare mot å tro på at den reelle
beredskapen blir bedre gjennom å detalj styre bransjen. Det er vanskelig å vite nøyaktig
hvordan en hendelse fremover i tid vil fremstå og hvilket omfang denne vil ha. Derfor vil
heller ikke et regelverk treffe den fremtidige utfordringen med stor grad av nøyaktighet.
Detaljerte regler vil kunne være ødeleggende for gode og effektive løsninger i en spesifikk
situasjon. Kjennskap til eget nett og løsninger for dette i en ekstremsituasjon kan ikke
erstattes av noe styrt planverk.
Mange nettselskaper ble satt på en alvorlig prøve med Dagmar julen 2011. Bransjen løste
utfordringene med å få nettet opp igjen etter denne katastrofen på en utmerket måte. Dette er
også blitt understreket både fra OEDs og NVEs side. Ingen forberedelser innenfor gjeldende
rammevilkår kunne ha forebygget store konsekvenser av Dagmar. Dessuten har feil og
avbruddstatistikken en positiv utvikling og nå skal det investeres for å bedre nettet i store
deler av Norge. På denne bakgrunn kan vi ikke se at det er nødvendig å presentere et slikt
omfattende og detaljert regelverk for bransjen.
Forskriftsforslaget er i tillegg svært ressurskrevende for selskapene og må ikke komme til
fortrengsel for bygging av moderne og sikre nett som egentlig er den aller beste beredskap
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mot uønskede avbrudd. Vi må ikke komme dit at det er viktigere å følge NVEs regler enn å
gjøre en hensiktsmessig jobb når det står på som verst. Med detalj styring vil NVE stå i fare
for å fjerne det gode skjønn, som selskapene er avhengig av for å gjøre jobben på best mulig
måte.
Vi er også forundret over at det i høringen stilles spørsmålstegn ved om disse tiltakene er
fordyrende eller ikke. Forslag til § 5-3 (sikring av klassifiserte anlegg) lyder:
«alle klassifiserte anlegg skal plasseres, prosjekteres, utføres, utrustes, sikres, driftes og
holdes i slik stand (herunder kontrolleres ogfunksjonsprøves), at risiko for skade, havari og
funksjonssvikt og andre uønskede hendelser og handlinger blir minst mulig.»
Avhengig av tolkningen av «minst mulig» vil denne bestemmelsen kunne medføre betydelige
kostnader. Ett annet eksempel er forslagene til klassifisering av driftssentraler som plasserer
flere sentraler i klasse to, noe som medfører krav til døgnbemannet driftssentral.
Hele høringen fremstår som løsrevet fra økonomiske vurderinger. Det er store forpliktelser på
selskapene gjennom KILE ordningen og vi har tidligere tatt opp med NVE en problemstilling.
der store deler av selskapets økonomi rives bort ved en ekstrem hendelse. I en gitt situasjon
kan spørsmålet komme om selskapet i så fall bør begjære oppbud framfor å rette opp skadene
i nettet, dersom det ikke er grunnlag for videre drift ved at egenkapitalen må brukes opp som
følge av KILE, USLA og reparasjonskostnader. Med dette eksemplet vil vi synliggjøre at
NVE må se på det totale bildet av reguleringer der selskapenes økonomi er en del av dette
bildet.
Slik vi ser det er påleggene som kommer fra NVE ikke tilfredsstillende belyst med hensyn til
de økonomiske konsekvensene. I det hele tatt stiller vi spørsmålstegn ved om kravene som nå
stilles står i forhold til formålet bak reglene. Vi minner NVE om utredningsinstruksen som
pålegger forvaltningen å utrede de økonomiske og administrative samt andre vesentlige
konsekvenser av regelendringer.
Spesifikke kommentarer
Punkt 7.6.2 refny § 5-2 Klasser
Denne bestemmelsen innebærer slik vi leser den at en rekke driftssentraler nå blir klassifisert i
klasse 2, som tidligere har vært «ikke klassifisert» anlegg. Av alle merknader vi har fått av
våre medlemmer, har svært mange dreiet seg om dette forslaget. Tilbakemeldingene er
entydige og tidvis krasse. Dersom denne bestemmelsen vedtas betyr dette at dagens
velfungerende ordninger med påkalling og hjemmevakt/overordnet vakt må skrinlegges. I de
aller fleste tilfeller går det svært kort tid (normalt mindre enn en time) før driftssentralen er
bemannet.
Selskapene har opparbeidet ordninger der man har et dynamisk vaktsystem vurdert etter
lokale forhold, og der driftssentraler blir bemannet etter behov. Her er erfaringer og varsel
om ekstremvær med på å påvirke når selskapene velger å ha bemanning på sentralen og
selvsagt også andre tiltak som å forberede ansatte til å ta et tak ute i felten.
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Krav om døgnbemanning vil ta bunnen bort fra et velfungerende og godt innarbeidet system.
Krav til effektivitet hos selskapene har vært med å påvirke utformingen av disse fleksible
vaktordningene. Et pålegg som foreslått vil være fordyrende og etter vår mening unødvendig.
Klassifisering etter spenningsnivå på transformator og linjer alene blir feil som grunnlag for
klassifisering i klasse 2. Det avgjørende bør være betydningen av linjen og transformatoren,
der forholdet til antall kunder og last og konsekvenser ved utfall er viktige
vurderingsparametere. Dette er kunnskap energiverkene besitter og som de innretter seg etter
i sin vurdering. Spenningskriteriet synes å være valgt ut i fra et at dette er enkelt og ikke i
forhold til hva som anses hensiktsmessig og samfunnsmessig rasjonelt.
Det faktum at det foreslås klasse 2 for kraftledninger med et spenningsnivå på minst 30kV
understreker dette. I mange områder er 50 kV, 66 kVeIler 130kV på forsyningslinjer valgt av
tapsmessige hensyn, fordi kraften må transporteres over lange strekninger. Linjen kan likevel
ha få kunder tilknyttet med lav last og med lav samfunnsmessig viktighet. 30kV som kriteriet
for anleggsklassifisering sier lite om samfunnsmessige behov i en beredskapssituasjon. En
kan også nå risikere at linjene kan få klasse 2 og ikke trafoene.
Selskapene må kunne vurdere bemanning og klassifisering på bakgrunn av ROS-analyser og
ikke baseres på et generelt regelverk som treffer selskapene dårlig, med sine svært forskjellige
nett og kundemasse. Ordningene i dag fungerer utmerket der de med hjemmevakt har god
lokal kjennskap til de elektriske anleggene og reaksjonstiden er god nok.
Vår opplevelse av §'"5-2er at man med disse bemanningskravene blander daglig drift og
ekstreme situasjoner.
Dersom kravet i 5-2 opprettholdes vil det kunne være et ønske om å samarbeide med andre
selskaper på dette området, men kompetanseforskriften gjør dette vanskelig. Disse reglene
gjør i sum at det blir vanskelig å drifte et mindre og mellomstore energiverk. Regler som dette
er unødvendige.
Av alle bestemmelsene vi ber om at NVE gjør noe med, er dette den viktigste.

§ 1-4 definisjoner

Med krav i forskrifter på dette detalj nivå, der faren er at selskapenes egne gode skjønn må
settes til side, grunnet detaljerte regler fra NVE, er det desto viktigere at begrepsbruken er
udiskutabel. Det er definitivt ikke tilfellet i utkastet til forskrift. Definisjonene bør slik vi ser
det også samles i forskriften. NVE bør se på begrepsbruken i hele forskriften, men vi kan
som eksempler nevne at innholdet i begrepene påregnelig, sikker, vesentlig, relevant,
driftskontroll mv fremstår i forskriften som utydelige. Når det gjelder definisjoner og
begrepsbruken bør NVE ta en totalgjennomgang av forskriften.
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Kapittel 2 - Generelle krav
§2-1 Ansvar er funksjonskrav der det i utgangspunktet legges et ansvar på leder og der
vedkommende selv må finne egnede måter å løse dette ansvaret på. Funksjonskrav liker vi.
§2-4 Risiko og sårbarhetsanalyser
ROS-analyser er viktige. En årlig ROS-analyse er imidlertid ressurskrevende og er svært
sjelden nødvendig for infrastrukturanlegg som ikke endrer seg over tid. Det må være opp til
energiverket å vurdere hyppigheten der det vil være sentralt om det er større endringer i eget
nett som nødvendiggjør en slik oppdatering.
Et krav om årlig oppdatering er et eksempel på detalj styring, der konsekvensen er bruk av mer
penger og ressurser i selskapene enn nødvendig.
§2-5 Beredskapsplanlegging
Det fremkommer at beredskapsplanen skal samordnes med andre berørte myndigheter. Det er
noe uklart hva som ligger i dette, men vi antar at dette ikke innebærer noen godkjennelse?
§2-6 varsling og rapportering
Her skal det varsles til Beredskapsmyndigheten om ekstraordinære situasjoner. I denne
anledning vil vi minne om våre innledende kommentarer, der det er viktig at dette kravet i
praksis ikke innebærer situasjoner som oppfattes som ordinær drift. Hendelser med kjent og
definerbar årsak, bør ikke rapporteres til beredskapsmyndigheten, selv om avbruddet er langt.
Rapporteringsplikten i forhold til AMS er meget uklar. Blir det identifisert åpenbare
beredskapsmessige trusler gjennom selskapenes ROS analyser bør det rapporteres basert på
dette.
Når det gjelder rapportering generelt etter § 2-6 bør energiselskapene kunne anvende skjønn
der en ser på hendelsen og årsaken til denne i vurderingen av om hendelsen er ekstraordinær
eller ikke.
Kapittel 3: Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon
Her foreslås det at KSL (Kraftforsyningens sentrale ledelse) opphører. Organiseringen slik
det nå foreslås, fremstår for oss som uheldig, da ansvarsforholdene mellom Systemansvarlig
og myndighetene for øvrig fremstår som uklare. Dette er ikke holdbart i en krisesituasjon. Da
må det være avklart på forhånd, hvem som bestemmer i de respektive situasjoner. Forskriften
må være klar på hvem som har det operative ansvaret og at dette er Statnett.
Kapittel 4. Ressurser og reparasjonsberedskap
Kapittel 4 legger slik vi leser disse bestemmelsene opp som en grunnleggende premiss at
selskapene skal ha tilstrekkelig transportkapasitet og tilstrekkelig utstyr og personell for å
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kunne håndtere ekstraordinære situasjoner. Defo og KS Bedrift Energi ber om at det fra
myndighetenes side ved fortolkningen av disse bestemmelsene vises respekt for at det på
forhånd er umulig å gardere seg mot alle typer hendelser. Et normalt godt skjønn må være
godt nok - også i etterpåklokskap ens lys.

§4-2 Kompetanse og personell
Slik vi vurderer det er det i ekstraordinære situasjoner erfaringsmessig personelltilgangen over
tid som er den store utfordringen. Derfor er selskapene svært opptatt av dette og vi kjenner til
at blant annet i Nord-Norge har 17 av de nordligste selskapene avtale på bruk av hverandres
personell i krisesituasjoner. Vi mener også å vite at personellet er en del aveldatabasen5. Et
slikt «opplegg» med tilgang på folk på lik linje med utstyr i en slik database er noe som kan
vurderes nærmere. Vi vil også understreke at i bestemmelsen brukes tilnærmingen at
selskapene skal ha tilgang på personell. Dette er en viktig presisering, da det i NVEs
beskrivelse av bestemmelsen legges opp til at «organisasjonen må være dimensjonert for
langvarige og omfattende hendelser med varighet gjennom uker, og med flere samtidige
hendelser». NVEs tilnærming her står ikke i forhold til den foreslåtte bestemmelsens
presisering der det er tilgangen som er avgjørende. En åpenbar riktig og viktig presisering i
forskriftsutkastet.

§ 6-1 Sensitiv informasjon
«Kraftsensitiv informasjon underlagt taushetsplikt etter § 9-3 i energiloven ....
b) Detaljert informasjon om kraftsystemet, herunder enlinjeskjema.»
Enlinjeskjema er meget brukt som informasjon i selskapenes daglig arbeid, også i nødvendig
kommunikasjon med underleverandører. Det stilles spørsmål om det er hensiktsmessig å
omfatte alle enlinjeskjema av taushetsplikten.
Når det gjelder bokstav e) Nøyaktig kartfesting av jordkabler.
Slik informasjon i forbindelse med kabelpåvisning er nødvendig å utlevere daglig i stort
omfang til graveentreprenører og grunneiere. Dette er et meget viktig HMS relatert
informasjonsarbeid som må fortsette. Vi forutsetter at bestemmelsen om taushetsplikt ikke
omfatter slik informasjonsutveks1ing. NVE har tidligere gitt klarsignal for at dette er
informasjon som kan gis ut for et begrenset område av konsesjonærens nett.
Vi er også kjent med at det arbeides med å se på hvorvidt kabler i grunnen skal være omfattet
av det offentlige kartgrunnlaget, og her må NVE være på banen i forhold til å bidra til å finne
samfunnsmessig gode løsninger som hensyntar både HMS, samfunnssikkerhet og mulighet
for næringsutvikling.
Ny § 7 - 7 Kontroll med utstyr i driftskontrollsystem
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I dette forslaget legges begrensinger på bruk av trådløs teknologi. Det kan tolkes slik at det
innføres forbud mot bruk av ulike varianter av trådløse kommunikasjonsløsninger til styring
og overvåkning av fjernstyrte brytere i distribusjonsnettet.
Eventuell ombygging til trådbunden styring av distribusjonsnettet vil ikke være rasjonelt og
vil i tilfelle innebære meget store økonomiske konsekvenser. Det bør heller vektlegges å
etablere hensiktsmessige krav til sikring av slike samband.

Avslutningsvis vil vi bemerke at det er lagt opp til en rekke endringer. Selskapene må gis
nødvendig tid til å tilpasse seg de justeringer som måtte komme i kjølevannet av forskriften.
Noe avhengig av hva NVE velger å ende opp med etter at høringsinnspillene er vurdert, bør
både ikrafttredelsesdato og eventuelle overgangsbestemmelser ses på i lys av dette, og gjerne i
samråd med bransjen for å finne gode løsninger.
Defo og KS Bedrift Energi utdyper gjerne sine synspunkter i ett møte med NVE.

Med hilsen
Distriktenes energiforening, Defo
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