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Et nett til samfunnets nytte
Reiten-utvalget presiserer viktigheten av at nettet er organisert slik at investeringene gir
størst mulig samfunnsøkonomisk nytte. Landets spredte bosetning og topografi legger også
visse rammer for hva som er optimal nettorganisering.

E

vnen til å løse oppgavene må
være det viktigste, sa Eivind
Reiten da rapporten «Et bedre
organisert strømnett» ble overrakt
fra ekspertgruppen til statsråd Tord
Lien mandag 5. mai. – Det står bra
til i nettet med en leveringssikkerhet
og pålitelighet som få land kan vise
til. Utfordringen ligger først og fremst
i at framtida gir mer komplekse krav,
kundene stiller større krav og bransjen
må jobbe smartere.

I hovedsak fornøyd
– Defo er fornøyd med at Reitenutvalget har fokus på oppgavene og
utfordringene nettselskapene står
overfor og ikke antall selskaper, sier
daglig leder Knut Lockert i Defo. Han
er i hovedsak fornøyd med forslaget
og svært fornøyd med at Reiten i likhet
med Defo er opptatt av lokal tilstedeværelse for å sikre kunden tilstrekkelig
beredskap. – Defo er imidlertid skeptisk
til om forslaget om å pålegge selskapsmessig skille er en samfunnsmessig
riktig tilnærming. Defo er redd for at et
slikt krav vil begrense selskapenes
muligheter til å drive tilgrenset virksomhet på en effektiv måte, sier Lockert.

Selskapsmessig skille
Ekspertgruppen mener at den tette
integrasjonen mellom nettvirksomhet
og aktiviteter knyttet til produksjon
og omsetning ikke bidrar til en hensiktsmessig nettstruktur. De ønsker et
selskapsmessig og funksjonelt skille
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mellom nett og annen virksomhet, og
foreslår i den forbindelse at grensen
på 100 000 kunder fjernes.
Her mener gruppen at selskapene
bør få en tilpasningsperiode på tre år
for å møte de nye kravene, og det må
åpnes for at NVE i særlige tilfeller kan
gi dispensasjon.

DSO
Det er behov for en større grad av
samordning og koordinering på tvers
av ulike konsesjonsgrenser og nettnivåer gjennom utpeking av DSO-er.
Gruppen tar ikke stilling til antall
DSO-er, men Reiten opplyste at
dagens KSU-er kan være et greit
utgangspunkt.
Gruppen presiserer at det fortsatt
vil være den enkelte konsesjonær som
har hovedansvaret for å utvikle og
investere i egne anlegg, og skulle det
oppstå uenighet mellom konsesjonær
og DSO bør saken legges fram for
NVE til endelig beslutning.
De mener også at Statnett bør være
eneste systemansvarlige selskap.
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Andre tiltak
Av andre tiltak som Reiten-utvalget har
foreslått, kan nevnes anbefaling om
endring fra tre til to nettnivåer. Nettselskapenes tilknytningsplikt bør gå fram
til produksjonsanlegg / forbruk i nettet.
Gruppen foreslår å øke kostnadsnormens andel i inntektsrammene fra
60 til 70 prosent. Det betyr at andelen
av egne kostnader som selskapene får
dekket med sikkerhet, reduseres fra
40 til 30 prosent. Gruppen anbefaler
også å fjerne kompetanseforskriften.

Høringsrunde
Olje- og energiminister Tord Lien tok
imot rapporten med takk og sa at han
nå ville sende den ut på bred høring
med høringsfrist 1. oktober. Han regnet da med at departementet ville få
mange gode innspill.
Eivind Reiten presiserte at alle tiltakene gruppen har foreslått kan gjennomføres i god tid før 2020.
NettOpp vil følge opp denne rapporten og kommentarer til den i senere
utgaver.
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