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Et kvelende byråkratisk regelverk

H

ele høringen fremstår løsrevet
fra økonomiske vurderinger
og det er ikke spor av verken
behovs- eller konsekvensanalyser, sier
leder av Defos beredskapsutvalg JanErik Brattbakk, som håper NVE vil gå i
dialog med bransjen før en nye forskrift
vedtas.

Unødvendig detaljnivå
– Dette regelverket har fått et for stort
omfang og er kommet opp på et unødvendig detaljnivå, sier Brattbakk.
– Ingen kan vite nøyaktig hvordan
en hendelse vil framstå eller hvilket
omfang den vil få. Derfor vil heller
ikke et regelverk treffe den fremtidige
utfordringen med stor grad av nøyaktighet. Selskapene må i større grad bli
i stand til å planlegge og trene på det
uforutsette.
I høringssvaret til NVE om forslaget
til revidering av beredskapsforskriften
fra Defo og KS Bedrift Energi heter det
blant annet:
«Detaljerte regler vil kunne være
ødeleggende for gode og effektive
løsninger i en spesifikk situasjon».
Det framheves at kjennskap til eget
nett og løsninger for dette i en ekstremsituasjon, ikke kan erstattes av noe
styrt planverk.
Både fra OED og fra NVEs side
ble det understreket at bransjen løste
utfordringene med Dagmar på en
utmerket måte. «Ingen forberedelser
innenfor gjeldende rammevilkår kunne
ha forebygget store konsekvenser av
Dagmar. Feil- og avbruddsstatistikken
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– NVE legger opp til et kvelende byråkratisk regelverk med
sitt forslag til revidering av beredskapsforskriften, sier daglig
leder Knut Lockert i Defo.
har også en positiv utvikling, og nå er
det store investeringer på gang for å
bedre nettet.»
Hvorfor skal det da være nødvendig
å presentere et slikt omfattende og
detaljert regelverk?

Døgnbemanning
NVE foreslår en bestemmelse som
innebærer at en rekke driftssentraler
som tidligere har vært «ikke klassifisert»
anlegg, nå blir klassifisert i klasse 2.
Mange av organisasjonenes medlemmer har reagert kraftig på en slik
bestemmelse. Dersom denne bestemmelsen vedtas betyr dette at dagens
velfungerende ordning med påkalling
og hjemmevakt/overordnet vakt må
skrinlegges.
Defo og KS Bedrift Energi mener at
pålegget er fordyrende og unødvendig.
«Spenningskriteriene synes å være
valgt ut fra at dette er enkelt og ikke i
forhold til hva som anses som hensiktsmessig og samfunnsmessig rasjonelt.»
– Her er det også uklart skille mellom
normal drift og ekstraordinære situasjoner, sier Jan-Erik Brattbakk, og legger til at NVE også må se på det totale
bildet av reguleringen der selskapets
økonomi også hører med.

Viktig å få endret
Daglig leder Knut Lockert presiserer
at ordningen i dag fungerer utmerket
der de med hjemmevakt har god lokal
kjennskap til de elektriske anleggene og
reaksjonstiden er god nok. Selskapene
må kunne vurdere bemanning og klas-
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Regelverket har fått et for stort omfang og er
kommet opp på et unødvendig detaljnivå.

sifisering på bakgrunn av ROS-analyser
og ikke baseres på et generelt regelverk
som treffer selskapene dårlig med sine
svært forskjellige nett og kundemasse.
– Av alle forslagene NVE kommer med, er dette den viktigste å få
endret, sier Knut Lockert, som ser litt
optimistisk på den muligheten ved at
NVE allerede dagen etter at høringsfristen gikk ut, inviterte organisasjonene
til en drøfting og gjennomgang av
høringssvaret.
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Uhensiktsmessig!

NYtt fra utvalgene:

Spennende møte
i Tariffutvalget

Defo finner det uhensiktsmessig at det skal stilles strengere
krav til nettet i Norge enn i Europa for øvrig. Spesielt når det
tas i betraktning den positive utviklingen på feilstatistikken
og den betydelige oppgraderingen av nettet som er på gang.

D

efo har sendt sitt høringssvar
til NVEs forslag til endring av
forskrift om leveringskvalitet
i kraftsystemet. Her markerer Defo
en sterk bekymring for at selskapene
påføres en kostnads- og ressursøkning
for nettselskapene, uten at det nødvendigvis fører til en bedre leveringskvalitet
for kundene.

Involvering
Det uttrykkes tvil om disse endringsforslagene er samfunnsøkonomisk
lønnsomme. Generelt sett kan det ikke
ses at det er foretatt en tilstrekkelig
kost/nytte-vurdering av flere av de
foreslåtte endringene.

Tariffutvalget skal ha et omfattende og spennende møte
den 8. oktober.

«NVE har vært forbilledlig når det
gjelde bransjeinvolvering knyttet til endringer i inntektsrammereguleringen. En
tilsvarende type involvering av bransjen
i arbeidet rundt krav til leveringskvalitet
hadde vært å foretrekke», heter det i
høringssvaret.

Framtidige sluttbrukertariffer med AMS
er ett tema, og utvalget blir utfordret på
dette av Torbjørn Opland fra NTE.
Fra NVE kommer Nils Martin Sætrang for
å orientere om tariffen og deres tilnærming fra Sør-Aurdal Energi. Det vil også
bli sett nærmere på klagen fra Sognekraft angående endringer i tariffen og
spørsmålet om hvor K-faktoren skal gå.

Vent på AMS!
Defo finner det også svært uhensiktsmessig at kravet til rapportering og
registrering av avbrudd i lavspenningsnettet kommer nå, før selskapene har
installert AMS hos alle kundene. «Et
slikt krav må utsettes til AMS er innført.
Noe annet er uhensiktsmessig, dyrt og
ressurskrevende.»

Steinar Aksnes fra Statnett vil orien-tere
om hvordan Statnett ser på spørsmålet
om nærhet til produk-sjon og k-faktoren i
fellestariffen.
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Nytt omsetningsutvalg
Defo og KS Bedrift Energi har nedsatt
et nytt omsetningsutvalg for å ta seg
av utfordringene ved en eventuell
innføring av en såkalt leverandørsentrisk modell.

Styremedlem i Defo, Alf Vee Midtun fra Rauma
Energi AS er ett av medlemmene i Defo/KS
Bedrift Energis nye omsetningsutvalg.

Foreløpig har følgende sagt ja til å
delta i utvalget:
•
•
•
•
•

Bjørn Ludvigsen, Hålogaland Kraft
Alf Vee Midtun, Rauma Energi
Jan Jansrud, Gudbrandsdal Energi
Guttorm Listaul, Notodden Energi
Eivind Dybendal, Midt Nett Buskerud
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Navnefornybart
Fra selveste Den norske regjering i form av www.regjeringen.no
meldes følgende tirsdag 25. september:
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En slik løsning vil innebære at det er
omsetningsselskapet som skal sende
fakturaen på vegne av netteier og
kraftomsetter.
Begrunnelsen bak opprettelsen av
et slikt utvalg er at Defo og KS Bedrift
Energi ønsker å fokusere ytterligere på
de problemstillingene vi ser kommer.
Et slikt utvalg vil skjerpe oss i argument-

asjonen og NVE vil erfaringsmessig prioritere problemstillingene i større grad
enn tidligere. Vi ønsker også å fokusere
på utfordringene for å gjøre disse ytterligere kjent blant våre medlemmer, for
at de på den måten kan forberede seg
på best mulig måte.

Er det et statsrådsskifte vi ikke har fått med oss i virvaret av taburettbytter?
Eller er det vår aldri hvilende olje- og energiminister fra Senterpartiet og etterkommer av sin bestefar, som bare har markert en navnefornybar milepæl?
Moen tro det.

NettOpp Nr. 15 - 2012

Side 2

