
 

 

 

 

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep. 

0033 OSLO 

 

Att:  

 

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

13/905 14/1475-6   646.2/OLLI Oslo, 29.09.2014 
 

 

 

Høring - Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte høring av Olje- og 

energidepartementet til høring.  

 

LO slutter seg til rapportens stadfesting av at det stilles høye krav til et stabilt og pålitelig nett. 

Generelt fremstår arbeidsgruppens beskrivelser og forslag uten en grundig begrunnelse eller 

konsekvensvurdering. 

 

LO er uenig med gruppen i at det store innslaget av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap 

medfører en belastende eiergruppering. Et offentlig lokalt eierskap sikrer eiere med sterk 

interesse i en solid forsyningssikkerhet.  

 

LO mener det er tvilsomt at forsikringsselskaper eller tilsvarende investeringsselskaper vil ha 

en større interesse av en stabil og god strømforsyning enn de lokale myndighetene. En stabil 

kraftforsyning er en forutsetning for et velfungerende næringsliv.  

 

Ekspertgruppen peker på at kompetanseforskriften hindrer forsikringsselskapers eierandel i 

det norske strømnettet. Kompetanseforskriftens formål er å sikre at selskapene har 

tilstrekkelig bemanning med kompetanse til selv å utføre vitale oppgaver i driften av nettet. 

Strømnettet er en sentral og viktig del av infrastrukturen, der konsekvensene av utfall blir 

vidtrekkende.  

 

LO mener forslaget om å fjerne kompetanseforskriften med begrunnelse i at 

forsikringsselskaper skal komme inn på eiersiden er en søkt problemstilling. Kapitaltilgang til 

de kommende investeringene kan løses på annet vis enn at kompetansekravene blir fjernet. 

LO mener det er viktig at forskriften krever at selskapet skal ha egne ansatte innen beredskap, 

drift og vedlikehold.  

 

LO er enig i en større grad av samordning og koordinering på tvers av konsesjonsgrenser og 

nettnivåer. Forslaget om gjennomgang og klargjøring av oppgavene til en 

distribusjonssystemoperatør (DSO) med fullmakter til å pålegge utbedringer i nettet, bør det 

arbeides videre med. Det er naturlig at NVE gis rollen som ankeinstans for vedtak fattet av 

DSO.  
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Utvalgets forslag om en reduksjon til to nettnivåer er for dårlig begrunnet. LO mener antall 

nettnivåer bør vurderes basert på praktiske konsekvenser. Norge er tjent med at en endring i 

nettnivåer ikke påfører bransjen, næringslivet generelt eller kraftkrevende industri spesielt, 

høyere kostnader som en følgekonsekvens. Mange kraftkrevende bedrifter er tilknyttet 

sentral- og regionalnettet. 

 

LO er enig i den foreslåtte justeringen av tilknytningsplikten, men mener den bør avgrenses 

slik at de industribedriftene som eier eget nett ikke pålegges å utvide dette til andre 

nettkunder. LO er enig i at det bør kunne kreves anleggsbidrag på alle nettnivåer.  

 

LO er skeptisk til den foreslåtte modellen med gjennomføring av selskapsmessig og 

funksjonelt skille uavhengig av størrelse på selskapet. Et slikt krav vil svekke selskapenes 

mulighet for effektiv og rasjonell utnyttelse av egne ressurser og kompetanse.  

 

Et krav om at alle tjenesteinnkjøp til nettselskapet skal konkurranseutsettes, vil medføre en 

større administrasjon for å håndtere dette. Det bidrar ikke til effektiv drift og vedlikehold av 

nettselskapets egen kompetanse.   

 

Dette reguleres etter vårt skjønn tilfredsstillende etter forsyningsforskriften.  

 

Utvalget har ikke i svart på oppdraget i mandatet om å utrede utjevning av tariffnivåene.  

 

LO foreslår at myndighetene utreder om det er mulig å gjennomføre en lik nettariff for 

kraftkrevende industri uavhengig av nettnivå.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

 

Saksbehandler: Olav Lie 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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