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Den kvelende tilsynskøen
Bransjen er i ferd med å
kveles av myndighetenes
tilsynskøer som ikke kan
samordnes. Er det ikke
mulig å samordne tilsyn med
vedlikehold av strømnettet?
– NVE er enig med NettOpp i at bransjen
fortjener en så tydelig grenseoppgang
mellom myndighetenes tilsynsansvar
som mulig, sier avdelingsdirektør Marit
Lundteigen Fossdal i en kommentar
til NettOpp. Hun viser til NVEs ansvar
for å påse at forsyningssikkerheten
etterleves.

FUNGERER IKKE
I april 2008 tok NettOpp tak i denne
problemstillingen med tittelen «tilsynskø
hos nettselskapene», og spurte om det
er nødvendig med tredobbelt tilsyn.
Marit Lundteigen Fossdal svarte da at
NVE og DSB hadde etablert et tilsynsforum som skulle forbedre dette problemet.
– Nå har dette forumet eksistert i mer
enn to år og diskutert samordning av
tilsyn, men det ser ikke ut som om det
fungerer etter hensikten, sier Jan-Erik
Brattbakk som er leder for Defos beredskapsutvalg. – Konklusjonen på dette
arbeidet synes å bli at det ikke er mulig
å samordne tilsyn med vedlikehold av
strømnettet. Det vernes om egne tilsynsansvar uten tanke for samordning og
forståelse for bransjens frustrasjon.

OVERLAPPINGSPROSJEKT
– Vi prioriterer vår deltagelse i felles
Tilsynsforum med DSB – herunder
konkrete prosjekter. Slik som det å høste
flere erfaringer med samtidig tilsyn med
DSB og vårt igangsatte prosjekt med
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helt konkret å beskrive overlapping med
regelverk og/eller tilsynspraksis mellom
direktoratene i dag gjennom Overlappingsprosjektet. Der det fortsatt gjenstår overlapping, er vi enig i at det må være gode
opplegg for fornuftig koordinering. Dette
må vi arbeide videre med, sier Marit
Lundteigen Fossdal.
– Slik vi ser det er det ingenting i
veien for at etatene gjør jobben for
hverandre eller sammen, og én har
ansvaret, sier Jan-Erik Brattbakk.
– Defo mener at revisjoner er viktig og
nødvendig, men antall revisjoner og
tilsyn er stadig økende og tar helt av.
Dette er altfor ressurskrevende i forhold
til andre oppgaver i et nettselskap.

FLERE TILSYN
– Det blir heller flere enn færre tilsyn
fra NVE i årene framover, sier Marit
Lundteigen Fossdal. Og hun begrunner
det med at strømforsyning er en av
landets aller viktigste infrastrukturer.
– Enhver samfunnskritisk virksomhet
er og må være underlagt statlig tilsyn.
For kraftforsyninger er det fastsatt
tydelige samfunnspålagte krav.
Nettkunder i Norge er i stadig større
grad opptatt av leveringspålitelighet.
Lundteigen Fossdal viser til at Riksrevisjonen utrykkelig har påpekt at det
er kritikkverdig at det ikke føres tilstrekkelig tilsyn med driftssikkerheten
i distribusjonsnettet.
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– Vår erfaring etter gjennomførte
tilsyn er for det første at det er behov
for fortsatt tilsynsvirksomhet på dette
området fra NVE sin side. Vårt inntrykk
er videre at mange i bransjen ser
på tilsyn som viktig for dialog med
myndighetene, og faktisk også som
positivt med hensyn til at det bidrar til
å sikre bransjens omdømme utad.

TYDELIG TALE
NVE er tross uenighet opptatt av en
kontinuerlig dialog med bransjen om
disse spørsmålene. – I den anledning
er vi glad for tydelig tale, og vi ser
verdien av tett dialog og drøfting med
bransjeforeningene også framover, sier
avdelingsdirektør Marit Lundteigen
Fossdal i NVE til NettOpp.

TROR PÅ SAMORDNING
– Omfanget av DSBs tilsyn har vært
tilnærmet uendret de seneste år, sier
avdelingsdirektør Tor Suhrke i DSB til
NettOpp. Han viser til at en tettere
oppfølging av nettselskapenes DLEfunksjon gjennom dedikerte tilsyn har
medført en ny giv i elsikkerhetsarbeidet
i Norge.
– DSB deltar aktivt i arbeidet i
Tilsynsforum sammen med NVE, og
har tro på at samordnede tilsyn og tiltak
som Overlappingsprosjektet skal gi
positive effekter også for nettselskapene
i framtiden, sier Tor Suhrke.
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Defo ble hørt på høring
Styremedlem i Defo, Arvid Bekjorden, representerte Defo på møtet og fikk lagt fram
organisasjonens syn på konsekvensene av
en omfattende bruk av kabling i Hardanger
og andre steder der det haster med å få
sikret kraftforsyningen gjennom nye linjer.
Styremedlem Arvid Bekjorden i Defo ble hørt
på høringen til Høyres stortingsgruppe.

Defo fikk framført sitt
syn på en grundig og
god måte da Høyres
stortingsgruppe inviterte
til høring om kabelteknologi for framføring
av elektrisk kraft.

Defo uenig
med Statnett
Statnett legger opp til å
fjerne K-faktoren i den nye
prisstrategien, noe Defo er
svært uenig i.
Defo/KS Bedrifs felles nettariffutvalg
er klar på at K-faktoren må opprettholdes, eller tilsvarende regel der
nærhet til produksjon for forbruk
premieres. Dette er et kjernekrav fra
både utvalget og Defo.
Defo håper at regulator eller politikerne ikke vil tillate en slik løsning
som Statnett nå legger opp til, dersom
ikke Statnett endrer syn i denne saken.
Den forventede sammenslåingen
av sentral- og regionalnettnivåene
kan øke behovet for ytterligere
forskriftsfastsettelse av tariffen.
NVE vil på legge fram sin innstilling
til en eventuell utvidelse av sentralog regionalnettet på Norges energidager 14. og 15. oktober.

FAKTURERING OG FORSYNING
– Defo representerer selskaper som har
nærhet til de problemene en slik bruk av
kabler vil medføre, sa Bekjorden, og viste
til at nettselskaper har ansvaret både for
fakturering og forsyning. – Våre nettkunder
er allerede nær smertegrensen når det
gjelder nettleie og mange vil få store problemer når en svært fordyrende kabelbruk
nærmest fordobler nettleien eks. forbruksavgift. I tillegg stiller dagens samfunn så
store krav til leveringssikkerhet at det vil
få alvorlige konsekvenser for våre kunder
dersom ikke nettet kan oppgraderes uten

flere forsinkelser og i takt med behovet
– og det er nettselskapene som får
kritikken når strømforsyningen svikter.

BOOMERANG
På høringen var det lagt opp til en bred
presentasjon av problemstillingen, med
mange innlegg både fra bransjen, kabelindustrien, annen industri, økonomisk
ekspertise og fra organisasjonen Bevar
Hardanger.
Det var under diskusjonen etter disse
presentasjonene at Arvid Bekjorden fikk
presentert Defos syn på en grundig måte.
Helt til slutt fikk Defos styremedlem
framført en liten advarsel til politikerne:
– Ikke la dere lure av en kortsiktig
gevinst med å støtte urealistiske kabelløsninger i Hardanger og andre steder.
Kostnadene vil etter hvert bli smertefulle
og slå tilbake på dere som en boomerang.

Vi møtes på ENERGI 2010
Defo er medarrangør
sammen med KS
Bedrift, Energi Norge
og Lvk når konferansen
ENERGI 2010 arrangeres
på Thon Hotel Bristol
i Oslo 16. og 17. november. Vi møtes der.

TEMA PÅ KONFERANSEN:
KLIMA – Norge har naturressursene
for å bidra til et bredre klima – hvor
langt vil og kan vi bidra på bekostning
av eget lokalmiljø?

STRUKTUR – Energibransjen kritiseres
for høy grad av fragmentering. Er det
behov for sentralisering eller kan fortsatt utvikling lokalt bidra til en effektiv
bransje? KRAFTEKSPORT – Et åpent
kraftmarked gir «riktige priser». Men
hva skjer med industrien? Blir vi råvareeksportører for andre lands industriutvikling? Hva med utvikling av ny
ENERGI 2010 setter bransjens viktigste
dilemmaer på dagsorden og tilrettelegger energiproduksjon?
for meningsutveksling mellom næringens OMDØMME - I kampen om de gode
mange motpoler. Gjennom faglig påfyll
hodene trenger energibransjen fortsatt
og friske ideer ønsker vi med konferansen å jobbe med omdømmet. Hva gjør
å gi inspirasjon til nye visjoner om det
bransjen i dag og hva kan vi gjøre? Har
fremtidige energi-Norge.
bransjen behov for en juniorpolitikk?
PÅMELDING:
http://energi2010.kskonferanse.no Se også www.defo.no
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HANS MARTIN HJELMELAND
er ansatt som ny adm. direktør i
Kvinnherad Energi.
Hjelmeland har bakgrunn fra Umoe
Schat-Harding og Energi Teknikk.
Han overtar stillingen etter Terje Enes
som går av med pensjon 1. desember.
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