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Forbisnakk om driftssikkerhet
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Riksrevisjonen og OED er tilsynelatende uenige om
driftssikkerheten i distribusjonsnettet. – De snakker
forbi hverandre, og OED kommenterer ikke det Riksrevisjonen påpeker, sier FSNs Arne Nybråten. – Det er
kritisk infrastruktur i distriktene dette handler om.
Riksrevisjonens påpeker at konsekvensen av disse feil og
mangler er at levering av strøm i deler av distribusjonsnettet over tid blir mindre pålitelig. – Dette kan få alvorlige konsekvenser for husholdninger, industri og vitale
samfunnsfunksjoner, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en
pressemelding.
OED svarer Riksrevisjonen med at det er lite som tilsier
at distribusjonsnettet i dag er i dårlig forfatning. Reinvesteringstakten har ifølge departementet hittil vært på et
akseptabelt nivå. OED presiserer at NVE ivaretar tilsynsansvaret på en tilstrekkelig god måte i forhold til den risiko
som foreligger i distribusjonsnettet. Departementet viser
til at sannsynligheten for at leveringspåliteligheten skal
reduseres drastisk i vesentlige deler av distribusjonsnettet
er svært liten og konsekvensene ved utfall begrenset.
Forbisnakk
– De snakker jo forbi hverandre, sier leder av FSNs Nettreguleringsutvalg, Arne Nybråten fra VOKKS. – Riksrevisjonen snakker jo om deler av distribusjonsnettet
som etter hvert får for dårlig leveringspålitelighet på
grunn av manglende vedlikehold og reinvesteringer.
Så svarer OED at det er lite som tilsier at distribusjonsnettet i dag er i dårlig forfatning, og at sannsynligheten
for at leveringspåliteligheten skal reduseres drastisk i
vesentlige deler av distribusjonsnettet er svært liten og
konsekvensene ved utfall begrenset. OED kommenterer
jo ikke det Riksrevisjonen påpeker.
Et distriktsproblem
Nybråten sier at OED selvfølgelig har rett i at leveringspåliteligheten i distribusjonsnettet generelt er god og at
den fortsatt vil være det for vesentlige deler av nettet.
– Men dette er ikke svar på Riksrevisjonens rapport
som påpeker en risiko for at deler av nettet etter hvert vil
kunne få for dårlig leveringspålitelighet. Mest sannsynlig er dette nett som forsyner grisgrendte områder der
kostnader med å opprettholde leveringspåliteligheten er
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– Det er kritisk infrastruktur i distriktene som vil svekkes
av de feil og mangler Riksrevisjonen påpeker, sier leder i
FSNs Nettreguleringsutvalg, Arne Nybråten.
høy i forhold til levert energi og antall kunder. En årsak
til dette er at KILE-ordningen ikke gir nok insitament til
å ta nødvendige kostnader for å opprettholde leveringspåliteligheten i slike områder, og at DSBs kontroll og tiltak
er rettet mot personsikkerhet og skade på eiendom – og
ikke leveringspålitelighet.
Avfolking?
Arne Nybråten viser til at strømnettet er definert som
kritisk infrastruktur og må derfor ha høy grad av leveringspålitelighet i alle deler av landet hvor det bor folk eller er
etablert bedrifter.
– Dersom storsamfunnet mener at dette for enkelte
områder blir for dyrt, må politikerne fatte vedtak om at
disse områdene skal avfolkes. Det blir feil å la byråkratiet
og nettselskapene bestemme at det er samfunnsøkonomisk
ulønnsomt å opprettholde god leveringspålitelighet for
deler av landet og derigjennom tvinge fram avfolkning
uten nødvendig politisk kontroll.
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Krever reform av nettpolitikken
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– Ja, vi trenger en bedre og mer forutsigbar politikk
på nettsiden. Det var budskapet da FSN, EBL, Alta
Kraftlag og Hafslund Nett nylig møtte Stortingets
energi- og miljøkomité for å diskutere dokument
8-forslaget: En stortingsmelding om nettpolitikk.
FSN og Alta Kraftlag gjorde det klart at de støtter forslaget om en slik stortingsmelding slik en gruppe Høyrerepresentanter har foreslått. EBL og Hafslund Nett var
ikke så klar på at en stortingsmelding var løsningen, men
var helt enige i at nettpolitikk nå må komme på agendaen.
Høyres forslag om en stortingsmelding om nettpolitikk
er blant annet begrunnet med at etter en vellykket deregulering og effektivisering som følge av ny energilov, er
det nå nødvendig med en reform av nettpolitikken. Dette
for å gi bedre samsvar mellom dagens energipolitiske mål
og de rammer/insentiver som gjelder nettselskaper og
utvikling av nett.
– Kraftnettet er en kritisk infrastruktur og må til enhver
tid ha de vilkår og reguleringer som sikrer god energiforsyning. Nettet er også avgjørende for at andre overordnede
politiske mål oppfylles; som velferd, næringsutvikling og
bosetting, klima og miljø. Økte investeringer i nye nett vil gi
økende utfordringer for økonomiske analyser og kostnadsfordeling, heter det i bakgrunnsinformasjonen til Stortinget.
Mer og mindre politikk
På møtet med komitéen orienterte bransjedeltagerne for
sine oppfatninger av situasjonen. FSN v/daglig leder Knut
Lockert la i sitt innlegg vekt på å synliggjøre problemene
med den økonomiske reguleringen, tariffering og nettutvikling, og mulige løsninger. FSN-medlem Alta Kraftlag
v/adm. direktør Per Erik Ramstad tok for seg reguleringsregimet hvor han la vekt på behovet for forutsigbarhet og
hva NVE egentlig bør regulere. Han gjennomgikk også
flere viktige forhold som angår sentralnettet i nord.
Til slutt gjorde Ramstad det klart at han støtter forslaget om en stortingsmelding og spissformulerte begrunnelsen med at «vi trenger mer politikk fra politikerne og
mindre politikk fra Statnett og NVE».
– FSN vil følge denne saken nøye framover og særlig
hvis det nå blir vedtatt at regjeringen må fremme en sak
om nettpolitikk gjennom en stortingsmelding, sier daglig
leder Knut Lockert i FSN.

Hjort har flyttet
Advokatfirmaet Hjort DA har flyttet inn i nye lokaler i
Akers-gaten 51 i Oslo, der hvor Aftenposten tidligere holdt til.
Hjort bistår kommuner, grunneiere og nett- og energiselskaper med løpende rådgivning, kontraktsformidling
og kontakt med offentlige myndigheter. De bistår også i
klagesaker for offentlige myndigheter samt i prosesser
for domstolene.
Kontaktpersoner: Leder for faggruppen Rolf Trolle Andersen
rta@hjort.no, advokat Silje Almestrand ssa@hjort.no og
advokat Cathrine Møller Faaberg cmf@hjort.no.
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Kraftnettet er en kritisk infrastruktur og må til enhver tid
ha de vilkår og reguleringer som sikrer god energiforsyning.

Seminar om ny offentlighetslov
Justisdepartementet har endelig kommet med forskriften til offentlighetsloven, slik at loven gjøres
gjeldende fra 1. januar 2009. KS Bedrift og FSN
arrangerer medlemsseminar tirsdag 16. desember
2008 kl. 1000 –1600.
Nettselskaper som er eid med mer enn 50 prosent av
kommuner/fylkeskommuner vil være omfattet av loven.
Selskaper som har kraftomsetning/kraftproduksjon i
samme selskap som nettvirksomheten, får noen spesielle
utfordringer i forhold til å få unntak fra krav om offentlighet for såkalt konkurransesensitiv informasjon. Dette er
en problemstilling som vil bli tatt opp på seminaret den
16. desember. Praktiske tips i forhold til journalføring/
postlister vil også bli gjennomgått.
Advokat Anders Hauger i Advokatfirmaet Svensson
Nøkleby er ansvarlig for seminaret.
Deltakeravgift pr person kr 1 500 pluss mva.
Påmelding innen 10. desember til Unni Wolstad,
unni.wolstad@ks.no eller faks 22 83 22 22
Se program www.fsn.no
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En «markedskraft» vi må forholde oss til
«En markedskraft til monopolet», skriver bladet
Energi om den nye Statnettsjefen, Auke Lont, som
tiltrer på vårparten. Denne «markedskraften» må FSN
forholde seg til – og det skal nok gå bra, mener Knut
Lockert.

Godt samarbeid
Daglig leder Knut Lockert i FSN ser fram til et godt
samarbeid med Auke Lont. – Jeg kjenner ham som en
ryddig og kunnskapsrik mann som jeg er sikker på at
vi skal få en god og konstruktiv dialog med, sier Knut
Lockert til NettOpp.

Strøm til alle
Men Auke Lont er likevel helt klar på at hovedoppgaven
til Statnett er at alle skal ha strøm, uavkortet og til enhver
tid. – Og så har vi også andre utfordringer på hjemmebane. Vi må få ut på nettet mest mulig av det produksjonspotensialet som finnes i form av småkraft, vindkraft og
annen verdifull, fornybar kraft.
Auke Lont kommer fra stillingen som adm. direktør i
Econ Pöyry, tidligere Econ Analyse. Han har også jobbet lenge i Statoil-systemet. Men mest kjent er han nok
som den første adm. direktør i Naturkraft fra 1994–1999. I
denne tida var han som en gasstroende mann, en utsatt
skyteskive for naturvernere og miljøforkjempere. Auke
Lont er født og oppvokst i Nederland og er utdannet
sosialøkonom fra Vrije Universitet i Amsterdam.
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– Markedskreftene må brukes der det er mulig, også i et
monopol som Statnett, sier Auke Lont til Energi nr. 11,
som kom ut samme dag som NettOpp.
– Jeg tror at markedet tjener alle. Markedet finner løsninger som vi enkeltmennesker ikke ser. Samtidig er det
viktig at disse kreftene opererer innenfor klare rammer
som sikrer hensyn til miljø og fordeling, sier han.
I intervjuet sier han også at han vil gjøre noe i Europa
der store selskaper vil selge strømnettene sine og større
enheter kan vokse fram, men han tør ikke proklamere
noen framtidig ønsket struktur for Statnett. – Men det
skjer så mye i Europa på dette området nå, og det kan vi
bare ikke sitte stille å se på. Vi må i hvert fall satse på et
betydelig tettere samarbeid med utlandet, mener han.

Markedskreftene kan også brukes i et monopol som
Statnett, mener den nye Statnett-sjefen, Auke Lont.

Ny nettsjef i Repvåg
Terje Roger Olsen er ansatt som ny nettsjef i
Repvåg Kraftlag. Han har jobbet 14 år i Skagerak
Energi innen nettplanlegging og nettforvaltning.
Terje er fra Honningsvåg. Han har tidligere
jobbet som nettsjef i Repvåg Kraftlag.
Nåværende nettsjef Bjørn Holger Jensen går
over i en seniorstilling innen nettforvaltning.

Innspill til
toveis-høring
FSN og KS-Bedrifts fellesutvalg for bredband,
AMR/TVK tar ansvar for å følge opp høringen
knyttet til toveiskommunikasjon. FSN-medlemmer som har synspunkter på forslaget fra NVE
må sende disse til Knut (knut.lockert@fsn.no).
FSN vil også laget et utkast som det blir anled-
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ning til å kommentere, og det vil bli arrangert
en temadag om TVK i slutten av mars.
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