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Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar



DSB og forholdet til kraftforsyningenDSB og forholdet til kraftforsyningen
Elsikkerhetsmyndighet (ElElsikkerhetsmyndighet (El--tilsynsloven med forskrifter)tilsynsloven med forskrifter)

DSB og forholdet til kraftforsyningenDSB og forholdet til kraftforsyningen

–– §§2. Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de 2. Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de 
ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdierikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier

Understøtte Justisdepartementets samordningsrolle Understøtte Justisdepartementets samordningsrolle 
innen samfunnssikkerhet innen samfunnssikkerhet -- sektorovergripende sektorovergripende 

DSB k l t ti k id tifi li j i ik å b h tDSB k l t ti k id tifi li j i ik å b h t–– DSB skal systematisk identifisere og synliggjøre risiko og sårbarhet DSB skal systematisk identifisere og synliggjøre risiko og sårbarhet 
i samfunnet, særlig innen samfunnskritiske områderi samfunnet, særlig innen samfunnskritiske områder

–– Elektrisk kraft er definert som kritisk infrastrukturElektrisk kraft er definert som kritisk infrastrukturElektrisk kraft er definert som kritisk infrastruktur Elektrisk kraft er definert som kritisk infrastruktur 

Sekretariat for tverrdepartemental koordineringsgruppe Sekretariat for tverrdepartemental koordineringsgruppe 
”Klimatilpasning Norge””Klimatilpasning Norge”p g gp g g



DSBs tilsyn med kraftforsyningenDSBs tilsyn med kraftforsyningenDSBs tilsyn med kraftforsyningenDSBs tilsyn med kraftforsyningen
Aktuelle virksomheterAktuelle virksomheter
–– Produksjon og distribusjon av elektrisitet  + Det lokale elektrisitetstilsynProduksjon og distribusjon av elektrisitet  + Det lokale elektrisitetstilsyn

Betydelige ressurser anvendes (200 + 130 tilsyn i 2007)Betydelige ressurser anvendes (200 + 130 tilsyn i 2007)y g ( y )y g ( y )

Grunnlag for oppfatninger om vedlikehold og Grunnlag for oppfatninger om vedlikehold og 
reinvesteringstakt i nettetreinvesteringstakt i nettetgg
–– Nasjonal sårbarhetsNasjonal sårbarhets-- og beredskapsrapport 2005 og beredskapsrapport 2005 –– Potensiell aldring i Potensiell aldring i 

kritiske infrastrukturer  (kraftforsyning og vannforsyning)kritiske infrastrukturer  (kraftforsyning og vannforsyning)

–– Fornyingstakten må økes for å unngå et mindre robust Fornyingstakten må økes for å unngå et mindre robust 
distribusjonsnett i fremtidendistribusjonsnett i fremtiden

Fulgt opp av Riksrevisjonen om statlig virkemiddelbruk i kraftsektorenFulgt opp av Riksrevisjonen om statlig virkemiddelbruk i kraftsektoren–– Fulgt opp av Riksrevisjonen om statlig virkemiddelbruk i kraftsektorenFulgt opp av Riksrevisjonen om statlig virkemiddelbruk i kraftsektoren



TilsynsTilsyns og forskriftsrollenog forskriftsrollenTilsynsTilsyns-- og forskriftsrollenog forskriftsrollen
DSB har i 2005 revidert aktuelt regelverk for DSB har i 2005 revidert aktuelt regelverk for 
kraftforsyningen slik at kraftforsyningen slik at 
–– mulige klimaendringer hensyntasmulige klimaendringer hensyntas

–– selskapene pålegges skjerpede krav til ROSselskapene pålegges skjerpede krav til ROS--analyseranalyser

–– gjelder for nyanlegg og oppgraderinger (reinvesteringer)gjelder for nyanlegg og oppgraderinger (reinvesteringer)gj y gg g ppg g ( g )gj y gg g ppg g ( g )

Registrerer ulik oppfatning om graden av incentiver for Registrerer ulik oppfatning om graden av incentiver for 
investeringer i dagens inntektsrammereguleringinvesteringer i dagens inntektsrammereguleringinvesteringer i dagens  inntektsrammereguleringinvesteringer i dagens  inntektsrammeregulering

Paradoks at eiere (offentlige og private) tar ut rekordstore Paradoks at eiere (offentlige og private) tar ut rekordstore 
utbytter Samfunnsansvar?utbytter Samfunnsansvar?utbytter. Samfunnsansvar?utbytter. Samfunnsansvar?



Inntrykk fra tilsyn vs samordningsrollenInntrykk fra tilsyn vs samordningsrollenInntrykk fra tilsyn vs samordningsrollenInntrykk fra tilsyn vs samordningsrollen
De tradisjonelle beredskapssystemene i kraftforsyningen De tradisjonelle beredskapssystemene i kraftforsyningen 
fungerer godtfungerer godt

Evnen/viljen til å forebygge er bedret, men er tiltakene Evnen/viljen til å forebygge er bedret, men er tiltakene j ygg ,j ygg ,
tilstrekkelig? Hvor robust er nettet til å motstå naturutløste tilstrekkelig? Hvor robust er nettet til å motstå naturutløste 
påkjenninger?påkjenninger?

Er ”worst case”Er ”worst case”--scenario  endret etter erfaringene i f. eks.   scenario  endret etter erfaringene i f. eks.   
Sverige etter orkanen ”Gudrun” Sverige etter orkanen ”Gudrun” –– 08.01.05?08.01.05?

Spørsmål om omdømme og tillit til bransjenSpørsmål om omdømme og tillit til bransjen



Nasjonal satsing på klimatilpasningNasjonal satsing på klimatilpasningNasjonal satsing på klimatilpasningNasjonal satsing på klimatilpasning
Legge til rette for at myndigheter og virksomheter er i Legge til rette for at myndigheter og virksomheter er i 
stand til å ivareta sitt ansvar og sine oppgaverstand til å ivareta sitt ansvar og sine oppgaver

Ivareta nasjonal koordinering av politikk og nasjonale Ivareta nasjonal koordinering av politikk og nasjonale j g p g jj g p g j
tiltak på områdettiltak på området

DSB har sekretariatet som skal ivareta det praktiskeDSB har sekretariatet som skal ivareta det praktiskeDSB har sekretariatet som skal ivareta det praktiske DSB har sekretariatet som skal ivareta det praktiske 
samarbeidsarbeidetsamarbeidsarbeidet


