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Erfaring med samordnet tilsyn:

Økt kvalitet, effektivitet og sikkerhet
Etter at Defo (FSN) i 2008 rettet søkelyset på den irriterende tilsynskøen som nettselskapene
ble utsatt for, ble det tatt grep. I dag konkluderer Tinn Energi med at tilsynsform og samordning
bidrar til økt kvalitet, effektivitet og elsikkerhet.

I

God dialog
Seks år senere har i hvert fall Tinn
Energi fått en positiv opplevelse av
samordnet tilsyn etter at NVE og DSB
nylig var på besøk. Dette var et godt
forberedt møte med oversendt spørsmålsformular og dokumentasjonskrav
som temaunderlag. Selskapet opplevde at formularet var greit satt opp, og

Tilsynskø hos
nettselskapene

Hvert år gjennomfører
Direktoratet for sikkerhet og beredskap tilsyn med vedlikeholdet hos alle nettselskaper. De går grundig gjennom selskapenes planer og oppfølgingen av disse. Nytt
i 2007 er at Riksrevisjonen også har kommet på besøk
til enkelte selskap for å utføre tilsyn med vedlikeholdet.
I brev av 14. mars i år varsler NVE at de har besluttet å
øke omfanget av tilsyn etter energilovforskriften.
– NVE varsler altså nå et økt tilsyn med selskapets
vedlikehold ved i hovedsak å undersøke de samme
forhold som DSB og Riksrevisjonen har undersøkt. Jeg
stiller meg undrende til at det skal være nødvendig å få
besøk av tre ulike statlige instanser som i hovedsak ber
nettselskapene besvare de samme spørsmålene, sier
nettsjef Jan-Erik Brattbakk.
Riktig ressursbruk?
Styreleder Eilif Amundsen i FSN er også kritisk til den
ressursbruken fra statlige etaters side som vi her er vitne til.
– For ikke så lenge siden mottok bransjen informasjon om at NVE ikke hadde ressurser nok til å behandle
konsesjonssaker. Samtidig skal saksbehandlere i NVE
reise rundt å etterspørre informasjon som allerede
finnes i statlige arkiver, sier Eilif Amundsen til NettOpp.
Han antar at opplysninger om nettselskapenes
vedlikeholdspraksis som innhentes av andre statlige
instanser ikke er taushetsbelagt og dermed fritt kan
utveksles mellom etatene.

Gir økt kvalitet
Andres Sætre viser til at de tidligere
både har hørt om og opplevd tilsyn
som belastende og tyngende uten
veiledning og læringsutbytte.
– Vår opplevelse av siste tilsyn er
en systemrevisjon der forberedelse,
forutsigbarhet, samordning, samtidig
dialog og diskusjon med to tilsynsmyndigheter bidro til læreutbytte og
veiledning begge veier, sier daglig
leder Andres Sætre i en kommentar til
NettOpp. – Det ble en god og felles
forståelse for at funn presentert som
anmerkning eller avvik i rapportene er
reelle. Vår erfaring er med andre ord
at tilsynsform og samordning bidrar til
økt kvalitet, effektivitet og elsikkerhet.

Fornuftige tilnærminger
Jan-Erik Brattbakk i Ringeriks-Kraft
AS som frontet kritikken i 2008, kom-
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Først kommer DSB, så
kommer Riksrevisjonen og til slutt kommer
NVE. Alle skal de ha
den samme informasjonen og foreta det
samme tilsynet. – Er det
nødvendig med tredobbelt tilsyn, spør nettsjef
Jan-Erik Brattbakk (bildet) i Ringeriks-Kraft.
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Tilsynsforum skal
hindre overlapping
– NVE og DSB
har etablert et
tilsynsforum
som skal identifisere felles
prioriteringer
der man bevisst
og målrettet kan
utvikle en samordnet plan med
bruk av direktoratets ulike
virkemidler for
å fremme felles
resultatmål.

Det svarer avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal
(bildet) i NVE på spørsmål fra NettOpp om ”tilsynskø i
nettselskapene”. Hun presiserer at NVE og DSB samarbeider om grenseoppgang direktoratene imellom slik
at nettselskapene ikke skal bli urimelig belastet med
overlappende tilsynsvirksomhet
– Det er viktig å unngå at det blir ført tilsyn med de
samme tema, og koordinering av tilsynet i tid vil være
et konkret tema for forumet. Det vil også bli lagt vekt
på å skape en arena for å drøfte prioriteringer innen
kommende års tilsyn. Forumet kan bli en plattform for
drøftinger og samarbeid ut over tilsynsvirksomheten,
sier Marit Lundteigen Fossdal.
Forventer godt samarbeid
Lundteigen Fossdal presiserer at hensikten med tilsynet
er å bidra til å sikre en høy forsyningssikkerhet, leveringskvalitet og personsikkerhet. Dette mener hun burde oppleves positivt for sluttbrukere spesielt og for samfunnet
generelt, og hun sier også at erfaringer fra energibransjen de siste årene har vist at det er behov for tilsyn.
– Vi forventer også et godt samarbeid med selskapene i dette arbeidet, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i NVE til NettOpp.
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Mye kritikk mot
tilsynsvirksomheten
i 2008. I dag får
samordna tilsyn
skryt fra daglig
leder Andres Sætre
i Tinn Energi AS.

menterer denne saken også som leder
av Defos beredskapsutvalg.
– At tilsynsvirksomheten ovenfor
nettselskapene oppleves konstruktivt
er veldig bra, sier Jan-Erik Brattbakk
til NettOpp. – Felles tilsyn med god
samhandling mellom NVE og DSB bør
gi fornuftige tilnærminger i forhold til
nettselskapene som kontrolleres.
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I sitt svar til NettOpp opplyste NVEs
daværende avdelingsdirektør Marit
Lundteigen Fossdal at NVE og DSB
har etablert et tilsynsforum som skal
hindre overlapping. Hun sier at koordinering av tilsynet i tid vil være et
konkret tema for forumet. Det vil også
bli lagt vekt på å skape en arena for å
drøfte prioriteringer inne kommende
års tilsyn.
Hun presiserer i samme intervju at
hensikten med tilsyn skal være å sikre
en høy forsyningssikkerhet, leveringskvalitet og personsikkerhet, og at
dette burde oppleves positivt for sluttbruker og for samfunnet generelt.
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Tilsynsforum

at de fikk en rimelig tid til besvarelse.
I møtet ble selskapet bedt om å
spesifisere og dokumentere svarene
som var gitt. Dette foregikk delvis som
systempresentasjon fra selskapet og
en samtidig dialog mellom tilsynsmyndighet og selskapets representanter.
– Det ble gikk tid til både å utdype
og diskutere problemstillinger, noe
som igjen gav en felles forståelse av
hva som var godt og dårlig i selskapets rutiner, sier daglig leder Andres
Sætre i Tinn Energi AS.
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NettOpps utgave nr 5–2008 ble
det rettet søkelys på «tilsynskø hos
nettselskapene». Nettsjef Jan-Erik
Brattbakk i Ringeriks-Kraft AS stilte
spørsmål om det er nødvendig med
tredobbelt tilsyn hvor alle skal ha den
samme informasjon og foreta det
samme tilsynet.

Defo vil høres i høst
Defo vil la seg høre gjennom hele seks viktige høringer i løpet av høsten. Reitenrapporten
er den mest omfattende og viktigste, men også høringer i tilknytning til Elhuben og andre
mindre forskriftsendringer har betydning og blir kommentert.

H
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østen er ofte den mest hektiske tiden for arbeid med
høringssvar til NVE og OED
etter forslag om forskriftsendringer og
rapporter. Slik er det også i år, og
innen 10. oktober skal Defo ha levert
hele seks høringssvar med ulike frister.

Reitenrapporten
Rapporten «Et bedre organisert
strømnett» fra ekspertgruppen ledet
av Eivind Reiten, har allerede fått
mye omtale etter at den ble levert til
statsråd Tord Lien i mai. Nå er den
ute på høring med frist 1. oktober for
innspill til OED. Defo mener at rapporten bærer preg av å være godt
gjennomarbeidet og har høy kvalitet,
men har også tidligere gitt uttrykk for
at ikke alle anbefalinger vil kunne gi
de beste samfunnsøkonomiske og
beredskapsmessige løsningene. Dette
gjelder særlig kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille.

Elhub
Etablering av Elhub og NBS (Nordisk
balanseavregning) medfører store
endringer som krever forskriftsjusteringer. NVE har sendt på høring et forslag om endring i forskrift om måling,
avregning og samordnet opptreden
ved kraftomsetning og fakturering av
nettjenester (NBS og Elhub). Defo ser
at det vil være til dels store forandringer i arbeidsoppgaver, forretningsprosesser og plikter både for netteiere
og kraftleverandører ved innføring av
Elhub. Defo vil derfor prioritere dette
arbeidsområdet og høringer framover i
tilknytning til innføring av Elhuben.

Andre høringer
De andre høringene handler om
foreslåtte forskriftsendringer som
Kontroll- og avregningsforskriften om
Plusskunde og skattesats, Kontrollforskriftens bestemmelse om krys-

Defo vil høres i NVE og OED gjennom i alt seks høringer fram til 10. oktober.

subsidiering, energilovforskriften om
små vindkraftanlegg, og en 2. gangshøring om endringsforslag i avregningsforskriften.
Når det gjelder Plusskunde og
skattesats, så inneholder det blant
annet forslag om at Plusskunder skal
slippe å betale innmatingsavgift for
produsert elektrisitet, at de kun skal
betale fastledd for nettleie på det forbruket som tas ut av nettet, og at de
skal slippe å ha egen strømmåler for å
måle produsert strøm.
I forbindelse med forslaget som går
på kryssubsidiering, så ses det i sammenheng med Reitenrapportens forslag til selskaps- og funksjonelt skille
for alle. Endring i energilovforskriften

NettOpp Nr. 12 - 2014

har som formål å gjøre det lettere å
bygge ut fornybar energi, også flere
små vindkraftverk.

Grundig gjennomgang
Defo er godt i gang med en bred
gjennomgang av endringsforslagene
og sammenfatning til høringssvar.
– Defos medlemmer må gjerne
komme med innspill i denne prosessen, også utover behandlingen i de
aktuelle fagutvalgene, sier daglig leder
Knut Lockert til NettOpp. – Et utkast
til høringen til Reitenrapporten vil
bli tilkjennegjort i tide for at medlemmene kan kommentere denne før
den sendes innen fristen 1. oktober,
sier Lockert.
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Flesberg i farta
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sen, men det var også satt av plass
til aktiviteter for de som ikke var
gamle nok til å inneha førerkort.
Ansiktsmaling, klatrevegger, stolpeklatring, tryllekunstner og ungdomsrock var tilbud som falt i god smak
hos de unge. Både unge og eldre
var begeistret for kveldens kanskje
største attraksjon, da Odd Norstoga
entret utescenen.

Fortsatt trøkk

Flesberg Elektrisitetsverk AS
rundet 75 år i god fart mot en
spennende framtid. I førersetet sitter styreleder Knut Førli
(t. v.) og adm. direktør På
Rønning.

S

elvfølgelig måtte biler stå
sentralt når Pål Rønning skulle
feire elverksjubileum. Elbiler og
hybridbiler fylte opp utstillingsplas-

Andelslaget Flesberg Elektrisitetsverk
ble stiftet 2. november 1939 med formålet kjøp og salg av elektrisk energi,
salg av elektrisk materiell samt tilhørende installasjonsarbeid. I dag, 75 år
senere, har elverket fortsatt samme
navn bortsett fra at det er blitt et AS,
og formålet nå er «å sørge for en sikker og rasjonell utbygging og drift av
distribusjonsnettet i konsesjonsområdet Flesberg kommune, samt å drive
kraftomsetning i samme område».
Flesberg Elektrisitetsverk inviterte
nylig alle sine om lag 4 000 kunder
i tillegg til spesielt inviterte gjester
fra bransjen for å feire de første 75
år. Framtida blir spennende med full
trøkk på gasspedalen.

Ta hensyn til overføringstap!
Defo har i et brev til Authority for consumers and Markets i Den Haag uttrykt
støtte for Statnetts syn om at det skal tas hensyn til overføringstap på NorNed.

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt
å ta hensyn til energitap når prisene
i markedet og flyten på kabelen skal
fastsettes. Dette er konklusjonen i en
rapport utarbeidet i forbindelse med
arbeidet med å innføre et felles spotmarked i Nord-Vest Europa. Dette vil

passo

være med på å øke lønnsomheten for
kabelen og dermed på sikt også redusere sentralnettariffen tilsvarende.
Statnett arbeider nå sammen med
TenneT og Energinet.dk for en slik
løsning. Implementering må godkjennes av de lokale regulatorene.

Defo med i
ekspertgruppe
Defo har fått med fire representanter
i ekspertgruppen for datavask og
migrering av data inn i elhuben.
De fire er Silje Ingebrigtsen fra Alta
Kraftlag, Reinert Aarseth fra Meløy
Energi, Kristi Horne Gullstein fra
Ustekveikja Energi og Randi Lineikro
fra Valdres Energi.
Gruppen har et svært viktig arbeid
foran seg. Kvalitetssikring og migrering
av data fra netteiere og kraftomsettere
er en formidabel jobb. Det skal blant
annet lages en guide for datamigrering.

Godt besøkte
temadager
Defo og KS Bedrift Energis temadager om Reitenrapporten, som
ble avholdt rundt om i landet ble
godt besøkt.

Formålet med temadagen var å
sette fokus på hva rapporten innebærer for de enkelte energiverk
dersom forslagene tas til følge av
myndighetene.
Møtene ble avholdt i Sogndal,
Oslo, Molde og Tromsø, og til
sammen om lag 60–70 representanter fra medlemsverkene deltok.
– Disse møtene ble vellykket
begge veier, sier rådgiver Arvid
Bekjorden til NettOpp. – Den gav
nyttig informasjon til medlemmene,
men også verdifulle tilbakemeldinger som vi bruker i utarbeidelsen
av høringssvaret til OED.

pp

Hett i nord
Først brente Troms Kraft seg kraftig i Sverige. Så skulle de
selge datterselskapet Troms Kraft Varme til Daimyo, som
gledet seg til å videreføre fjernvarmearbeidet. Men da oppdaget kjøperen at de hadde svidd fingrene, og holdt tilbake
7,5 millioner.
Visse steder går det hetere for seg enn andre steder.
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