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Høring på rapport - Et bedre organisert strømnett

Haugaland Kraft AS vil med dette kommentere rapport og anbefalinger fra Reitenutvalget,
med høringsfrist 01.10.2014. Vi støtter Energi Norge sitt innspill på vegne av bransjen i
denne høringen, men ønsker også å utdype noen momenter.

Generell kommentar
Energipolitiske ambisjoner, økt kundekundefokus, investeringsbehov og nye driftstekniske
utfordringer stiller økende krav til fremtidens nettselskap. Disse utfordringene ønsker vi som
selskap å løse på en god måte.
Forslagene fra Reitenutvalget adresserer disse utfordringene på en konstruktiv måte. Økt
kundefokus gjennom krav til kvalitet og pris, samt likebehandling er viktige prinsipper.
Forslagene som fremmes, vil etter vårt syn bidra til å legge til rette for en utvikling i riktig
retning. Vi savner imidlertid tydeligere forslag til virkemidler som belønner omstilling hos
nettselskapene. For å ivareta hensynet til forsyningssikkerhet og leveringskvalitet, er det
viktig at gjennomføring av endringer skjer over tid, slik at nettselskapenes ressurser ikke
styres vekk fra kjernevirksomheten som er knyttet til effektiv drift og høy forsyningssikkerhet.
Støtter derfor utvalgets forslag om innføring av overgangsløsninger og mulige unntaksregler,
men ser at dette bør forsterkes.

Nettstruktur
Haugaland Kraft støtter utvalget i at det vil være en samfunnsøkonomisk gevinst i å rydde
opp i selskapsstrukturene i bransjen. Det er imidlertid en krevende oppgang for hva som er
en optimal løsning. Vi tror at de beste løsningene vil komme i forbindelse med frivillige
samarbeidsløsninger/sammenslåinger som er basert forretningsmessige prinsipper. Det må
lønne seg med samarbeid/sammenslåing for alle parter. For kundene betyr det like gode
eller bedre kvalitet på leveranser til lavere kostnad. .Derfor vil gode overgangsordninger
(økonomisk og praktisk tilrettelegging) være en god støtte til ønsket utvikling.

Nettnivå
Forslag om at dagens regionalnett bør inngå i fremtidens distribusjons støttes. I praksis
driftes dagens regionalnett som et overordnet distribusjonsnett, og er derfor tett integrert med
distribusjonsnettet. Det vil være urasjonelt og kostnadsdrivende å endre på dette.

DSO
I hovedsak støttes utvalget sitt innspill om utpeking av DS0er. Logisk sammenhengende
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nett bør være styrende kriteriet ved utpeking av DSO område. Det bør også åpnes for at
nettselskap som i dag ikke er utpekt som KSU ansvarlig selskap, kan være aktuelle
kandidater i denne rollen. Som største nettselskap i området mellom Bjørnefjorden og
Boknafjorden ønsker Haugaland Kraft å være en konstruktiv deltaker i en slik prosess.

Tariffharmonisering
Vi støtter utvalgets forslag om at regionalnettet defineres som et distribusjonsnett og at en
større andel av innmatingsinntekter fra produksjon tilknyttet dagens regionalnett derfor
tilfaller lokalt nett.
Store forskjeller i nettariffer mellom selskaper som ønsker å slå seg sammen kan være en
barriere for sammenslåing. Likevel er det viktig å vise riktig kostnadsnivå (nettleie) overfor
kundene uten at denne reduseres med tariffutjevningsmidler. Tarifforskjeller kan også bidra
til fremskyndelse av strukturendringer, og kan gi ønsket økt kundefokus gjennom krav til
kvalitet og pris.

Virkemiddelbruk og kostnadsnorm
Forslaget om å øke normkostnadsandelen fra 60 — 70 % gir signaler om belønning for
effektivitet og det er positivt. Dette vil også øke betydningen av at effektivitetsmålingen er
riktig. Studier viser at endringer i selskapsstruktur og endringer i normkostnadsandelen kan
slå skjevt ut. Spørsmålet er om den gjenspeiler selskapenes faktiske effektivitet i forhold til
andre. Store variasjoner fra år til år i inntektsramme forsterker dette. Derfor er det viktig at
inntektsrammemodellen forbedres ytterligere, slik at inntektstap og store variasjoner unngås.
Dette kan også slå uheldig ut vedrørende fornuftige sammenslåinger.

I tillegg må man også se konsekvensene av redusert minimumsavkastning fra 2% til 0% (5
års snitt), samt økte KILE satser. Hvis store naturkatastrofer inntreffer (f.eks. Dagmar), bør
det ses på mulige unntak fra KILE-ordningen. Det er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å
investere seg vekk fra denne type skader. Økt forretningsmessig risiko bør kompenseres.

Selskapsmessig og funksjonelt skille
Er i utgangspunktet enig i at alle selskap må stilles samme krav. For Haugaland Kraft betyr
dette en vesentlig økning i kostnader. Det bør derfor ses på overgangsordninger som bidrar
til lavest mulig kostnadsøkning.
Utvalget sier nei til å innføre fullt eiermessig skille. Konsernmodell skal være tillatt. Noe
annet vil etter vårt syn få store negative konsekvenser for eierskap, drift og effektivitet. Dette
vil ikke stå i forhold til nøytralitetsmessige gevinster.

Ekstern virksomhet
Flere selskap holder på med varierende grad av ekstern virksomhet. Noen oppgaver som
driftssentraltjenester, beredskapssamarbeid, fellesføringer, driftslederoppgaver, veilys og
lignende, kan det være samfunnsøkonomiske gode grunner til å tillate. Dette betyr bedre
beredskap og mer rasjonell ressursutnytting, noe som kommer kundene til gode.

Tjenestekjøp i konsern
Krav til kjøp av tjenester i konsern er omtalt i utvalget, i tillegg har NVE sendt ut en høring på
endringer i kontrollforskriften med frist 10.19.2014. Utvalget sin tilnærming hvor man
nyanserer mellom kjøp av tjenester av administrativ art og andre tjenester, er etter vårt syn
en mer fornuftig og rasjonell løsning enn NVE sitt forslag. I høring fra NVE kreves
konkurranse for kjøp av alle varer og tjenester. Dette må også ses opp mot kommentar om
ekstern virksomhet.
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Kompetanseforskriften
Intensjon med kompetanseforskriften blir ivaretatt av andre forskrifter og reguleringer. Derfor
støttes utvalgets forslag om fjerning av kompetanseforskriften.

Oppsummering
Haugaland Kraft synes analysen som utvalget har gjort er god, og vi stiller oss derfor bak de
fleste av forslagene i rapporten. Den beskriver viktigheten av økt kundefokus gjennom krav til
kvalitet og pris. Forslagene som fremmes vil etter vårt syn i hovedsak bidra til å legge til
rette for en utvikling i riktig retning. Det er likevel viktig at denne utviklingen støttes av gode
overgangsordninger (økonomisk og praktisk tilrettelegging) for ønsket utvikling.

Med vennlig hilsen
Haugaland Kraft AS

lav Ling
Adm. direktør
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