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Lokal løsning da NVE sviktet
Foto: Bjarne Langseth

NVEs manglende fleksibilitet
var i ferd med å stoppe viktig nettutbygging. Da fant
hardingene en lokal løsning
slik at ny fornybar energi
kunne komme ut på nettet.

N

VE hadde gitt konsesjon til tre
nye planlagte kraftverk i Hardanger. Dette medførte at Odda
Energi AS og Hardanger Energi AS
måtte investere i et nytt utvekslingspunkt mot Odda. Det vil gi kapasitet
for de nye produsentene både inn på
eget nett og videre til overliggende nett.
En andel av denne investeringen skal
nettselskapet kunne fakturere produsentene som anleggsbidrag.

Uten fleksibilitet
Det er den nye produksjonen som er
utløsende for byggingen. Konsesjonene
er klar, men ingen har gjort investeringsbeslutninger. Hardanger Energi kunne
få en avtale betinget av investeringsbeslutning. Likevel valgte NVE å følge
regelverket strikt uten vilje til en fleksibilitet som kunne sikre at ny fornybar
energi kunne komme ut på nettet.
I svaret fra NVE heter det at NVE
mener at det skal foreligge en bindende
avtale med kunden som krever tilknytning for at nettanlegget kan anses som
uløst av en kunde.
«I denne konkrete saken så har
kraftverkene fått konsesjon, men ikke
tatt noen investeringsbeslutning. Dersom dere da likevel velger å bygge ut
med forutsetning om at 1, 2 eller 3 av
kraftverkene kommer til å tilknytte seg
uten noen bindende avtale som forplikter
kraftutbygger til å betale, vil investeringene ikke anses som utløst av kunde.»

Da NVE ikke ville vise fleksibilitet for å få ny fornybar energi ut på nettet,
fant Hardanger Energi en lokal løsning.

Uten hjelp fra NVE
– Det er en unødvendig streng regel
NVE har laget, sier adm. direktør Harald
Sandvik i Hardanger Energi til NettOpp.
– Den setter enten utbygger eller nettselskap i en veldig vanskelig situasjon
som også kan medføre at nettselskapet
mister retten til anleggsbidrag. Vi fant
en løsning som tilfredsstiller regelverket fra NVE, men uten at vi fikk
hjelp fra NVE, sier Sandvik, som fikk
en av produsentene til å garantere for
anleggsbidraget.
– I dette tilfellet er det inngått en
avtale med en av utbyggerne i det
andre nettselskapet og en skulle tru
at dette var nok for å kunne få rett
til å kreve inn anleggsbidrag fra våre
tilknytningskunder også, sier Harald
Sandvik.
Men kravet fra NVE har vært at
Hardanger Energi må få en av sine
framtidige produsenter til å garantere for anleggsbidrag for å kunne ta
anleggsbidrag innenfor 10 års-fristen.
Sandvik mener at når hele prosessen
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er satt i gang fordi det kommer mye ny
produksjon, er det meningsløst at kraftutbyggere overfor hvert sitt nettselskap
må garantere for anleggsbidrag som
hvert nettselskap skal kreve inn.
– Vi gjør det fordi det er noen som
trenger kraftigere nett for å få ut
produksjonen sin. Det bør ikke være
problemer med å forstå at dette blir
gjort fordi ny fornybar energi skal få
komme ut på nettet, avslutter Harald
Sandvik i Hardanger Energi AS.

Legger til rette
– Nettselskapene blir ofte kritisert for at
de legger hindringer i veien for framføring av ny fornybar kraft, sier daglig
leder Knut Lockert i Defo. – Men her
har vi et eksempel på at et nettselskap
ønsker å legge best mulig til rette for
småkraften, men blir hindret av NVEs
stivbeinte regler. Med litt forståelse og
fleksibilitet ville NVE kunne finne en
løsning. Så lenge en utbygger er trygg,
burde det være garanti nok for NVE,
sier Knut Lockert.
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Defo møter Reiten-utvalget
O

lje- og energiminister Ola Borten
Moe nedsatte i mai en ekspertgruppe for å gå gjennom den
langsiktige utviklingen av strømnettet i
Norge. Gruppen ledes av Eivind Reiten,
og har advokat Kristin Bjella og professor
Lars Sørgard som medlemmer.

Viktig mandat
I mandatet heter det blant annet at
«nettorganiseringen skal bidra til å
sikre samfunnet en hensiktsmessig
infrastruktur for strømforsyningen og
at nettselskaper sørger for en sikker,
effektiv og miljøvennlig strømforsyning og
nettilknytning for dem som ber om det».
Blant svakheter ved dagens ordning
blir blant annet nevnt at det er investert
for lite i deler av nettet de siste tiårene.
«Mange av nettselskapene er trolig for
små til å ha en effektiv drift og økonomisk løfteevne til fornyelse og utvidelser. Det er likevel ikke noen sikker sammenheng mellom selskapene størrelse
og deres effektivitet.»
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Defo skal møte Reiten-utvalget den 31. oktober. Utvalget skal
behandle kjernespørsmål for Defos arbeid, og dette møtet blir
derfor høyt prioritert. Medlemmene må gjerne komme med innspill.
Det er også et mål å få mer harmoniserte tariffer. Det blir påpekt at regionalnettet har en uklar rolle, og at det kan
være behov for enkelte endringer i
grensesnittet mellom sentralnett og
øvrig nett.
Det er også grunn til å merke seg at
det i mandatet er en formulering om at
«nettselskapene selv må avgjøre om de
vil slå seg sammen med andre selskaper til større enheter».

Oppgavene
Blant de oppgavene som er definert for
utvalget, kan nevnes at de skal drøfte
hvilke oppgaver overføringsnettet skal
ha i Norge på lang sikt og vurdere
hva som er en hensiktsmessig nettorganisering. De skal også vurdere
hvilke forutsetninger som må være
oppfylt og hvilke virkemidler myndighetene kan bruke for å få til en god
nettorganisering. De skal legges fram
ett eller flere forslag til modeller og
virkemidler. Gruppen skal også vurdere

Defo skal møte Eivind Reiten og ekspertgruppen
som skal gå gjennom den langsiktige utviklingen
av strømnettet i Norge.

om ønsket endring i nettorganiseringen
lar seg gjennomføre innen 2020, og de
skal legge fram en strategi for eventuell
gjennomføring.
– Reiten-utvalgets oppgaver og mandat går rett i Defos kjernevirksomhet.
Derfor er dette møtet og oppfølgingen
av det høyt prioritert, sier daglig leder
Knut Lockert i Defo til NettOpp.

Sonderinger om struktur
Foto: Bjarne Langseth

Færre kommuner kan bety
færre kraftselskaper. Defo har
foretatt sonderinger inn mot
regjeringsforhandlingene.
Situasjonen blir vurdert slik:
Noe må skje, det vil ta tid, og
gulrot er bedre enn tvang.

– I Defo vil vi holde oss godt orientert om
den politiske utviklingen, sier daglig leder
Knut Lockert i Defo.

I en opphetet strukturdebatt er det
et sentralt spørsmål om det blir en
kommunereform i kjølvannet av en ny
regjering. Står vi overfor en omfattende
kommunereform der resultatet er langt
færre kommuner, vil dette med stor
sannsynlighet også få konsekvenser for
den pågående strukturdebatten i vår
næring.
– Færre kommuner kan bety færre
kraftselskaper, sier daglig leder Knut
Lockert, og viser til at Defo har foretatt
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sonderinger rundt dette spørsmålet
inn mot de kommende regjeringsforhandlingene.

Vil ta tid
– Svarene vi får går i retning av at på
dette området må noe skje. Men at det
vil ta tid og «gulrot er et bedre virkemiddel enn tvang».
Begrunnelsen som ligger bak en
eventuell kommunereform avhenger litt
av hvem man spør, men kompetanseutfordringen i kommunene ser ut til å
være et dominerende argument for at
noe bør skje. 428 kommuner gir for
mange og for små miljøer, er et dominerende argument.
– I Defo vil vi naturligvis holde oss
godt orientert om utviklingen på dette
området, og ta med oss denne dimensjonen inn i strukturdebatten i vår bransje,
sier Knut Lockert til NettOpp.
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Deltagelse i hub-prosjekt
I

bransjerådet sitter nå Guttorm Listaul
fra Notodden Energi, Bjørn Ludviksen
fra Hålogaland Kraft, Eivind Dybendahl fra Midt-Nett Buskerud og Stein
Inge Alstad fra Stange Energi. I ekspertgruppen for kundeadministrasjon er
Bjørn Skaret fra Ustekveikja Energi
med. Alle disse etter innstilling fra Defo
og KS Bedrift.

Utvikle IKT-løsninger
Bakgrunnen for dette prosjektet er at
Statnett gjennom Avregningskonsesjonen er pålagt å utrede og ha et
overordnet ansvar for å utvikle felles
IKT-løsninger for kraftmarkedet. NVE
har også gitt sin tilslutning til Statnetts
anbefaling om etablering av en datahub, og har samtidig bedt om at
bransjen involveres i arbeidet gjennom
bransjeråd og ekspertgruppe.

Bransjeråd
Bransjerådet er nå sammensatt av
18 personer fra ulike selskaper og har
som formål å ivareta bransjens interesser ved etablering og senere drift av
datahub. Oppgavene vil være å gi råd
til prosjektet om viktige forhold som
må tas hensyn til i utviklingen, og sikre
involvering og forankring av det arbeidet som skal utføres i bransjen. Det skal
også utarbeides styringsmodeller for
drift og videreutvikling, inklusiv finansieringsmodell.

Ekspertgrupper
I utgangspunktet hadde Statnett tenkt
seg en ekspertgruppe som skulle gi innspill i tekniske spørsmål. De bestemte
seg imidlertid til slutt for å dele den
inn i tre undergrupper med innhold:
måleverdihåndtering, kundeadminis-

Ingen vesentlig betydning
Kompetanseforskriften
som trådte i kraft 1. juli
i år får ingen vesentlig
betydning for de fleste
Defo-medlemmer. Med
noen justeringer kan man
fortsette som før.
Formålet med kompetanseforskriften er
å sikre nok kompetanse ved «normal
drift» hos alle som har anleggs- og

passo
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Alle de foreslåtte kandidatene fra Defo og KS Bedrift Energi er nå
på plass i Statnetts bransjeråd og ekspertgruppe for etablering av
datahub i Norge.

områdekonsesjon. Den skal sikre at
selskapene ikke tømmes for ansatte
som skal ta seg av drift og vedlikehold.
I henhold til forskriften skal hoveddelen
– om lag to tredeler – av arbeidsoppgaver utføres av nettselskapene selv
med egne ansatte. Innleid arbeidskraft
kan brukes som supplement, men
kan ikke erstatte den kompetanse og
bemanning som skal finnes i selskapet.
Her er det ingen absolutte krav, men
det skal være et visst slingringsmonn.
Utenfor normaldrift vil selskapene stå
noe friere.

NVE har bedt om at bransjen involveres i
arbeidet med etablering av en datahub.

trasjon og teknisk. Fellesseksjoner vil
bli avholdt etter behov. Ekspertgruppene skal bidra med informasjon og
beskrivelser av dagens løsninger, krav
til framtidig løsninger og de skal bistå
i spesifikke forhold som berører nettselskaper og leverandører.

Noenlunde som før
For de fleste Defo-medlemmer vil ikke
kompetanseforskriften få noen vesentlig
betydning, og de vil kunne fortsette
noenlunde som før. Det kan fortsatt
samarbeides om driftssentraler og
vaktordninger, men de som har egne
entreprenørselskap må muligens legge
noen stillinger tilbake i nettselskapet.
De som har produksjon utskilt i egne
selskaper kan nok ha noen flere utfordringer.
Eksempler på oppgaver som kan
settes ut er kompetanseutvikling, avgrensede sikkerhets- og beredskapsoppgaver, bistand ved energiutredninger og spesialisttjenester.

pp

Batteri mot Dagmar
Sintef har utviklet et konsept med å lage
batterier så store som hus, og som vil lagre
strøm fra høyspentnettet.
Hvert hjem sitt batterihus som fylles opp
før vinterstormene setter inn
NettOpp Nr. 14 - 2013
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