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Høringsuttalelse til Statnetts nettutviklingsplan 2015
Det vises til utkast til Statnetts nettutviklingsplan sendt på høring 9. april med høringsfrist den 4. juni.
Høringsinnspill fra Distriktenes energiforening, Defo avgis nedenfor.
Fra vår side er vi svært fornøyd med at Statnett denne gang gjennomfører en åpen og inkluderende
prosess med kunder og interessenter hva gjelder innspill til nettutviklingsplanen. Dette gjelder både
denne høringen, men i minst like stor grad gjennomføringen av møtevirksomheten i forbindelse med
presentasjonen av NUPén.
Generelt sett finner Defo likevel grunn til å bemerke at vi blant våre medlemmer nå opplever at
Statnett i motsetning til hva vi har fått av tilbakemeldinger tidligere, oppleves mer byråkratisk og
tidvis ugjennomtrengelig. Defo vil derfor oppfordre Statnett til ytterligere fokus på dialog med
kundene fremover.
Forsyningssikkerheten viktigst
Statnett har en svært omfattende portefølje av prosjekter, der alle som en oppleves viktige for de
disse gjelder. Det er således en svært krevende oppgave og gjennomføre alle disse prosjektene på
tid og kost.
Når det skal prioriteres støtter vi Statnett i at forsyningssikkerheten er det altoverveiende viktigste
kriteriet å legge seg på. I den anledning støtter vi Statnetts tilnærming om å skyve på reinvesteringer,
dersom dette ikke er kritisk av hensyn til leveringssikkerheten. Dog vil vi bemerke at dette ikke må
bli en sovepute med hensyn til gjennomføringen av nettutviklingsplanen som sådan. Det er samtidig
et poeng å stadig ha øynene åpne for at det kan komme forandringer underveis, som gjør at en må
justerer kursen på de mål som er satt i NUPén. Det kan for eksempel være utviklingen fremover hva
gjelder behovet for tilknytning av ny fornybar kraft.
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Vi merker oss at Statnett nå i økende grad fokuserer på å se Nettutviklingsplanen i sammenheng med
system og markedsutviklingsplanen, for på denne måten å sikre en helhetlig tilnærming til
kraftsystemet. Dette er utmerket, men et ytterligere fokus på hvordan systemstøttetiltak kan
påvirke behovet for nettbygging tror vi kan være formålstjenlig.

Kostnadseffektivitet
Defo registrerer at Statnett fortsatt ligger på et kostnadsestimat de neste 10 årene på et sted mellom
50-70 milliarder. Med betydelige investeringer fremover og en tilnærmet «byggeboom» i bransjen
ser vi at det kan by på betydelige utfordringer og holde estimatet. Estimatet fra 50-70 milliarder
synliggjør et utfallsrom på 20 milliarder. Dette er betydelig og forteller oss også om en stor
usikkerhet knyttet til prosjektporteføljen synliggjort i NUPén. Defo vil derfor oppfordre Statnett om
løpende synliggjøre utviklingen av kostnadene fremover ned på enkeltprosjekter.
Kostnadsfokus er svært viktig, for Statnett som for bransjen for øvrig. Defo merker seg også i positiv
forstand at Statnett har fokus på og sikre en tilfredsstillende tilbudsside i et etter hvert mulig
opphetet marked.
Defo er glade for at ut det nå blir to nye mellomlandsforbindelser. Dette er viktig av hensyn til
forsyningssikkerheten, men også for å sikre produsentene et større marked i og med at vi ellers i et
normalår har gått i retning av et betydelig kraftoverskudd hjemme. Fra Defos side er vi fornøyd med
at det er Statnett som håndterer mellomlandsforbindelsene, blant annet for å sikre tilfredsstillende
nøytralitet i driften av disse og på den måten sikre at inntektene over tid går til fradrag i
sentralnettariffen.

Vi ser fram til et godt samarbeide fremover i tilknytning til NUPén.

Vennlig hilsen
Distriktenes energiforening, Defo

Knut Lockert
Daglig leder

Distriktenes energiforening, Dronning Eufemiasgt. 16, 0191 Oslo tlf.: 911 87 713 epost.: post@defo.no

