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DSBs uttalelse - endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og
funksjonelt skille

Vi viser til deres brev av 15.04.2015 med vedlegg vedrørende foreslåtte endringer i energiloven.

DSB har gjennomgått høringsnotatet og har ingen kommentarer ut over de vi ga til rapporten om
organiseringen av strømnettet 30.09.20] 4. Vårt svar fra den høringen er vedlagt dette brev.
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iDSBs uttalelse vedrørende rapport om organisering av strømnettet

Vi visertil deres brevav 12.05.2014 vedrørendehøringenomrapportfraenekspertgruppesomhar
vurdertorganiseringenav strømnettet.

DSB vil bemerkeat vi synesdetteerengodrapportsombelysermangeavdeproblemstillingeneDSB
menererviktigeå hafokuspåfor å opprettholdeenrobustogsikkerkraftforsyning.DSB harenviktig
rollesomnasjonalsamordningsmyndighetpåsamfunnssikkerhetsområdetoginneharogsårollensom
nasjonalelsikkerhetsmyndighet.

Kraftnetteterdenallerviktigsteinfrastruktursystemcti samfunnet.I tilleggtil produksjon,transportog
distribusjonavenergibrukessystemettil overføringavsignaleroginformasjon.Svikti kraftnettetvil ha
omfattendefølgevirkningerpånærsagtallesamfunnsområder.I et samfunnssikkerhctsmessigperspektiv
erderforalletiltaksomkanfremmerobusthctogpåliteligheti dettesystemetviktige.DSB meneratde
forslagenetil endringersomleggesfremi rapportenvil kunnebidrai denneretningenvedatdckan
styrkedetorganisatoriskegrunnlagetforsikkerhetsarbeideti sektoren.Dettegjelderbådemedhensyntil
forsyningssikkerhetenforsamfunnetog forsikkerhetenfor ansatteogforbrukere.

DSBs tilsyn medelsikkerheteni strømnettet
DSB hari mangeår værtbekymretfor høyeavkastningskravfraeiemeavdetnorskestrømnettet
samtidigsomdetharværtstrammetinnpåøkonomienknyttettil driftogvedlikeholdavstrømnettet.
Eltilsyrisloven sier at elektriske anlegg skal prosjektercs,utføres,drives, vedlikeholdesog kontrolleres
slikatde ikkefrembyrfarefor liv, helseogmaterielleverdier.DSB utførerårlig,medbasisi
eltilsynslovcnogtilhørendeforskrifter,rundt200 tilsyninnenfordistribusjonogproduksjonav
elektrisitethvoravrundt135av dissetilsyneneer utførtinnenfordistribusjonavelektrisitet.Ved våre
tilsynavdekkervi rundt1300 funnpr.år. Mangeavdissefunneneeravenslikkarakteratdeburdevært
avdekketgjennomvirksomhctenesegeninternkontroll.DSB harderforekstrafokuspåat virksomhetene
harenfungerendeavvikshåndteringi sineinlernkontrollsystcmcr.

Det lokale eltilsyn, DLE
IIver netteierergjennomeltilsynslovenpålagtå utføretilsynmedtilknyttedeinstallasjoner.Dettebetyr
at hverenkeltnetteiererpålagtå haet lokaltelektrisitctstilsyn(DLE). DLE erunderlagtDSB. Ved ny
forskrifli 2007 bledetåpnetforat DLE kunnekjøpetjenesterfraprivateaktører,såkaltesakkyndige
selskaper,menat deoffentligemyndighetsoppgavenemå liggehosDLE i ncttselskapet.DLF,og
sakkyndigeselskaperutførerrundt130.000 tilsynmedboliger,virksomheteretc.prårogavdekkerrundt
500.000 funnprår. DLE sysselsetterrundt400 årsverk.DSB erfarerat småDLE harstoreutfordringer
medå skaffearbeidskraftmedriktigkompetansei henholdtil kravenefra I)SB.
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Distribusjonssystemoperatarer, DSO
DSBselsikkerhetsregelverksetterstrengekrav til håndteringav feil i elforsyningen,deriblantjordfeil. I
desiste 10år er det derfor installert mangejordslutningsspoleri nettetfor å kunnehåndteredissefeilene
utenat det oppstårfarlige situasjoneri nettet.Noen av dissejordslutningsspolene,særligved høyere
spenninger,virker påtversav eier-grenser.Det er derfor viktig at installasjonog investeringsbeslutning
gjørespåtversav eier-grenser.Vi ser i dagat detteer en utfordring i sammenhengendenett medflere
eiere.Dissejordslutningsspolenehar ogsåen megetgunstigeffekt påforsyningssikkerhetenog er meget
viktige komponenterunderekstraordinæreklimahendelser.

Krav til kompetanse
DSB vil her nevneat vi gjennomlov og forskrift oppstiller krav til kvalifikasjoner for arbeidknyttet til
bygging,drift og vedlikehold av strømnettet.Sammenmed internkontrollforskriften gir detteet godt
grunnlag'forå si hva slagskompetansesommåværetilstede i virksomhetersomarbeidermedelektriske
forsyningsanlegg.Nytt fra l .juli 2013 er at vi ogsåsetterkrav til densomskal hadet faglige ansvaretfor
prosjekteringav elektriske forsyningsanlegg,og at vi setterkrav til at densomhardet faglige ansvaret
for arbeidknyttet til elektriskeanleggskal værefast ansatti virksomheten.

DSB erfarerat det kan væreutfordrendefor småeverk i strømnettetå skaffe til veie og beholde
kvalifisert arbeidskraft.Mangeav de aller minsteeverkenemå derfor belagesegpå innleie av faglig
ansvarlig,noesomikke vil værei henholdtil dagenskvalifikasjonsforskrift. Dagensmoderneregelverk
medfunksjonsorienterte/målbasertekrav for elsikkerheti elforsyningenstiller ogsåhøyeforventninger
til kompetansehosaktørene.Forskriftenekrever for eksempelat det alltid skal utføresenrisikovurdering
og at denneskal leggestil grunnfor valg av løsningervedbygging av anleggene.DSB har et utstrakt
samarbeidmedbransjeorganisasjonenefor å få goderetningslinjer for hvordanting skal gjøres,og vi ser
derat det er viktig medet godt nettverkav kompetansefor å få til godeløsninger.

Avslutningsvis vil vi ogsåpåpekeat strømnettethar denegenskapved segat det er elektriskeanleggsom
er plassertuteblant publikum og kan representereet høyt farepotensialfor personsikkerhetenhvis de
ikke blir fulgt opp medsystematiskettersynog befaring. Det er derfor sværtviktig at virksomhetenehar
goderutiner og intemkontrollsystemersomivaretardette.
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