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Vi viser til Oeds høringsbrev av 10.01. d.å. Dette er kommentarer til endringsforslaget fra KS Bedrift 
Energi. 

KS Bedrift Energi er enig i presiseringen om at beredskapsreglene skal gjelde også for ekstraordinære 
situasjoner i fredstid, i tillegg til situasjoner med erklært beredskap og krig. Vi har ingen innvendinger 
mot de endringene som foreslås. 

KS Bedrift Energi støtter også forslaget om en plikt for konkursboet til å drive virksomheten videre i 
en overgangsperiode ved konkurs i et nettselskap eller f.jernvanneselskap. 

Konsekvensene av pålagte beredskapstiltak og kostnadene ved slike kan imidlertid bli en utfordring 
for energiselskapene, og vi vil med dette påpeke følgende: 

Kostnader ved beredskapstiltak 
For nettselskap er det viktig at spesielle tiltak for enkeltselskap ikke skal få negative følger ved 
fastsettelse av inntektsrammer. Kostnader som er spesielt pålagt eller påløper hos enkeltselskap, bør 
kunne tas ut av kostnadsgrunnlaget ved effektivitetsmåling og gis direkte kompensasjon gjennom 
inntektsrammen. (dette er innført i dag for selskap som har regionale forpliktelser i beredskap og i 
kraftsystemplanlegging). 

Kostnader i en beredskapssituasjon  
Slike situasjoner er i sin natur spesielle, og vil kunne gi KILE-kostnader og kostnader med direkte 
utbetaling til kunder langt utover det som KILE-ordningen er tenkt til å regulere. Det vil nettopp være 
slike kostnader ved ekstraordinære situasjoner som kan føre til konkurs eller konkurstruede situasjoner 
for nettselskap. Det er derfor viktig at nettselskap i en slik situasjon må kunne få dispensasjon fra 
bestemmelsene i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten 
og tariffer om KILE, som et ledd i å begrense de faktiske kostnadene for nettselskapet i en slik 
situasjon. KS Bedrift Energi forutsetter at § 18-2 i nevnte forskrift gir slik hjemmel for NVE til 
dispensasjon. 
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