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Norges vassdrags- og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger, 21.-22. november 2000 

0. Åpning 
v/ Agnar Aas, NVE 



Åpningsforedrag ved Agnar Aas 

Velkommen 
Velkommen til Stavanger og til det 9. plenumsmøtet for regional 
kraftsystemplanlegging. Det er hyggelig at så mange har funnet det interessant å delta på 
møtet. 

Formålet med kraftsystemplanleggingen og planene 
Det er nå 12 år siden NVE i samarbeid med norsk kraftforsyning etablerte en ordning 
med regional kraftsystemplanlegging. NVE har merket en klart positiv utvikling i 
forhold til planleggingsarbeidet og kvaliteten på kraftsystemplanene som utarbeides. 

Den regionale kraftsystemplanordningen er formelt forankret i energiloven med 
forskrift. Meningen med den regionale kraftsystemplanlegging er å fremme en effektiv 
og samordnet systemplanlegging og konsesjonsbehandling gjennom langsiktige 
oversiktsplaner for kraftsystemet innen avgrensede områder. NVE ønsker at ordningen 
skal medvirke til at vi får en mest mulig kostnadseffektiv utbygging og drift av 
overføringsanleggene i Norge. Planarbeidet skal gi grunnlag for å løse eventuelle 
konflikter om utviklingen av nettet på et tidlig tidspunkt, og bidra til en åpen og 
oversiktlig planlegging av kraftsystemet. Planarbeidet skal også gi brukerne av nettet 
muligheter til å påvirke utformingen av de overføringsanleggene de er avhengig av. 

Tillit og vilje til samarbeid mellom aktørene og med NVE har vært avgjørende for å 
gjennomføre ordningen. Det vil også være viktig i årene som kommer dersom vi skal 
opprettholde og forbedre kvaliteten i systemarbeidet. 

Vi har i løpet av de senere årene opplevd at store nettforsterkningsprosjekter meldes 
uten at de er behandlet i noen kraftsystemplan. Bakgrunnen kan være etablering av store 
nye uttak som Kollsnes-terminalen eller Hydro på Sunndalsøra, det kan være planer om 
gasskraftverk, eller planer om nye kabler til kontinentet. Tiltakshaver har i slike tilfeller 
ofte tidspress, samtidig som foreliggende kraftsystemplaner ikke omfatter de nye 
anleggene. I slike tilfeller er det viktig at nettselskapene har nødvendige opplysninger 
om alle eksisterende nettanlegg og har analysekapasitet til raskt å integrere nye 
prosjekter. Samtidig som en må være mest mulig forutseende i planarbeidet, må en ha 
fleksibilitet og kapasitet til å legge fram nye og uforutsette tiltak. 

NVE vil fremover vurdere om det er behov for å endre rutinene i forhold til hvordan den 
regionale kraftsystemplanleggingen fungerer. De organisatoriske forandringer som vi i 
dag opplever i norsk kraftforsyning, kan kreve at det må gjøres visse tilpasninger. Det er 
viktig at den regionale planleggingen tilpasses strukturelle og regimemessige endringer i 
bransjen og ikke blir en levning fra tidligere tider. Dette vil blant annet bli sentralt når 
NVE med hjemmel i § 7-1 i forskrift til energiloven (endringer av 18. februar 1999) skal 
utarbeide egen forskrift om regional kraftsystemplanlegging. 

Konsesjonsbehandling 
Kraftsystemplaner for regional- og sentralnettet skal legges til grunn for alle søknader 
om konsesjon for elektriske anlegg. Det vil si at alle som skal søke anleggskonsesjon må 
påse at prosjektet er besk.revet og satt inn i en større systemmessig sammenheng før 
forhåndsmeldingen/ konsesjonssøknaden sendes til NVE for behandling. 
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Mengden av nye konsesjoner er knyttet til investeringsaktiviteten i energisektoren, grad 
av usikkerhet om framtidig energiproduksjon, utløp av konsesjoner for den enkelte 
konsesjonær, eierskifte og endring i selskapsform. Aktiviteten er for tiden meget høy. På 
kraftledningssiden omsøkes en rekke større og mindre prosjekter. Innen produksjon er 
det stor aktivitet både innen vannkraft, vindkraft, fjernvarme og gasskraft. Hvor mange 
av de omsøkte prosjekter som faktisk blir realisert, er en annen sak. 

I saksbehandlingen inngår vanligvis en omfattende høringsrunde mot statlige organer, 
kommuner, fylker og organisasjoner. Utviklingen har gått mot et økt konfliktnivå, der 
krav om traseendringer og kabling er vanlig under henvisning til landskapsmessige 
virkninger, arealbruk og mulig fare for helseskader fra magnetiske felt. Kommunenes 
økte bruk av plan- og bygningsloven for å oppnå løsninger som ønskes lokalt, er også en 
utfordring. 

Organisasjonsutvikling 
Forarbeidene til energiloven legger føringer på den ønskede organisasjonsutviklingen i 
bransjen. De to viktigste målene er mer rasjonelle enheter og mindre vertikal 
integrasjon. 
Vertikal integrasjon, dvs integrasjon av de ulike delene av verdikjeden, ansees som 
uheldig av flere grunner. Først og fremst fordi monopol og konkurranseutsatt 
virksomhet må drives etter ulike mål og strategier. Et klart økonomisk og administrativt 
skille mellom virksomhetsområdene er svært viktig både for å sikre nettvirksomhetens 
nøytralitet og et velfungerende marked i tråd med energilovens formål. I tillegg vil 
optimal bedriftsstørrelse og struktur for produksjon, omsetning og nett være forskjellig. 

De siste årene har det skjedd betydelige omorganiseringer i bransjen med utgangspunkt i 
initiativ og forhandlinger som finner sted mellom de enkelte e-verk. Ved 
omorganiseringer som innebærer fusjoner, fisjoner, oppkjøp eller endring av 
selskapsform, utløses som hovedregel konsesjonsplikt. Energilovskonsesjonene er 
knyttet til en bestemt juridisk enhet og kan ikke overdras. I konsesjonsbehandling av 
den enkelte sak legger NVE vekt på om endringen er i tråd med formålene i energiloven. 
NVE har et betydelig arbeid med omorganiseringssaker. 

Ofte vil en sammenslåing innebære både positive virkninger i form av 
rasjonaliseringsgevinster og negative virkninger i form av økt vertikal integrasjon. I 
slike tilfeller vil NVE som hovedregel kreve at monopol og konkurransevirksomhet 
skilles selskapsmessig i en konsernstruktur for å redusere negative virkninger av den 
vertikale integrasjonen. Nettselskapets nøytralitet og selvstendighet i en slik struktur blir 
spesielt ivaretatt gjennom egne vilkår i omsetningskonsesjonen knyttet til intern 
organisering. 

Som følge av både interne omorganiseringer og oppkjøpsituasjoner er om lag 40% av de 
ordinære konsesjonærene nå organisert i en konsernstruktur. Det har også vært stor 
aktivitet når det gjelder endring av selskapsform. Om lag 70% av selskapene er nå AS. 
De fleste har blitt omdannet fra kommunale bedrifter. 

Også NVE omorganiserer. Høsten 1999 startet NVE et utviklingsprosjekt som hadde til 
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hensikt å utarbeide en ny målstruktur for NVE, revidere den strategiske planen og 
vurdere organisasjonsmessige endringer. Som følge av prosjektet er vi i nå i ferd med å 
etablere en ny organisasjon gjeldende fra 1.1.2001. (Presentasjon av ny organisasjon 
med oppgavefordeling og bemanning.) 

Utfordringer 
Etter 10 år med energiloven har vi etter hvert fått en energiforsyning som fremstår som 
en av de mest moderne i verden. Både NVE og energiverkene har bidratt aktivt i denne 
prosessen. 
Vi har registrert at det legges adskillig sterkere vekt på økonomiske hensyn i 
driftsmessige disposisjoner som kjøp, salg og disponering av egne energi- og 
effekttilganger osv. Det produksjonsoverskudd vi hadde i begynnelsen av 90-tallet, er 
for lengst spist opp av en kontinuerlig økning av forbruket. Etter noen år med relativt 
lav interesse for utbygging av ny produksjonskapasitet, har vi i de siste par tre årene sett 
en økning i interessen. Flere store prosjekter har vært planlagt. Veldig ofte opplever vi 
imidlertid at beslutningsprosessen preges av usikkerhet og utsettelser. Interessen for 
gasskraft er stor samtidig som det foreligger mange planer om utbygging av såkalt nye 
fornybare energikilder, og da spesielt vindkraft. Det er også en viss interesse hos 
tradisjonelle produsenter for modemisering, utvidelser og en viss nyutbygging. Mange 
grunneiere ønsker dessuten å bygge mini- og mikrokraftverk. Hvor mye av dette som 
blir realisert er imidlertid usikkert. Her vil både økonomiske og politiske 
rammebetingelser være avgjørende. 

Mens man før energiloven i stor grad var opptatt av å skaffe nok strøm, må vi nok 
fremover rette mye større oppmerksomhet mot hvordan strømmen brukes. Vi ser at 
forbruket stadig øker, med det følger problemstillinger som akseptanse og muligheter 
for økning i ny produksjonskapasitet, miljøproblematikk osv. 

Vi beveger oss også inn i en situasjon med stadig sterkere integrasjon med 
energiforsyningen i de øvrige landene i Norden og Nord-Europa. I dette vil det også 
ligge store utfordringer for oss på nasjonalt nivå, bl.a. med hensyn til 
konkurransemessige forhold og investeringer på kryss av landegrensene. 

Selv om vi nok må legge bak oss begrepet "den nye" energiloven, er det åpenbart ennå 
mange utfordringer å ta tak i , både for myndighetene og bransjen for å sikre at de gode 
intensjonene i loven kan videreføres. Inntektsrammereguleringen, fokuseringen på 
avbruddskostnader og leveringskvalitet, økt fokus på miljøproblematikk og krav til 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger setter store krav til analyse og 
begrunnelse for valg av løsninger for nettforsterkninger. 

Avslutning 
Plenumsmøtet setter fokus på en rekke dagsaktuelle problemstillinger. Innledningsvis 
vil NVE presentere status for arbeidet med endringer i en rekke lover og forskrifter. 
Lover og forskrifter gir de grunnleggende rammer for bransjen. Temaer som 
konsesjonsbehandling, behandling av sentrale miljøspørsmål og den økonomiske 
incentivreguleringen gir også vesentlige føringer og bør være av stor interesse. 

I morgen presenteres praktiske problemstillinger og enkelte erfaringer som er gjort ved 
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planlegging og utvikling av kraftsystemet etter dagens rammer. Lyse Energi vil 
presentere planer om å utnytte gassnett som alternativ til utbygging av kraftnett og 
KanEnergi vil gi oss en innføring lokal energiplanlegging. 

Jeg håper Plenumsmøtet makter å engasjere og motivere til å videreutvikle 
planleggingskompetansen. Delta gjeme aktivt i møtet ved spørsmål og kommentarer. 
Det legges også til rette for å drive nettverksarbeid på et annet plan. Kaffepauser, lunsjer 
og ikke minst kveldens festmiddag bør brukes til å opprette og videreutvikle kontakt 
med fagfolk i andre organisasjoner og selskaper. Jeg ønsker dere lykke til med 
samlingen! 
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Norges vassdrags- og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger, 21.-22. november 2000 

1 . Energiloven - kommende endringer 
v/Roger Spidsberg, NVE 



Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

"Enerpi/ovøn - kommende endringer" 
ROf}Br Spidsberg, Juridisk seksjon i NVE 

Historisk overblikk 

• 10 Ar siden - r g i l o v e n  tr'6dle I kraft 

• Innledet en omlanetlde omleggil IQ av elforsyningen. 

FRA : en gjennomregulert bransje. 
TIL : fri konkurranse I produksjon og omsetning og 

en omfatlønde regulering av nettmooopolet. 

• Energiloven utformet som en konsesjonslov. 

a 

§ 1-2. (Formål) 

"loven skal sikre at produksjon, omfonning, 
overføring, omsetning. fordeling og bruk av energi 
foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, 
herunder skal det tas hensyn til effektiv utnyttelse 
av energi og allmenne og private interesser som 
blir berørt." 

• (foreslåtte endringer understreket). 

a 



Endringer I kap. 2. Saksbehandling 

  Det foreslås kun mindre endringer I kap. 2. 

  Oppheving av§  2·1 om forhåndsmelding. 

  Endring av bestemmelsen om søknad (blir ny § 2· 1 ). 

  Målsetting: tilpasning av kap. 2 I energiloven til 
bestemmelsene I plan- og bygningsloven. 

II 

Endringer I kap. 3 Elektriske anlegg 

• § 3-1 _ <KM9Mloo  new> 
"Anlegg tor procU,sjon, omtomw,g, overføring og fordeling,,., 

- . r i s k  med høy spenning kan ikke bygges eller lin Ulan 
a w r - j o n .  Det aanme Q8lder ont,ygging eller UMdelee 1/N besl6ende 
anlegg.. 

PeQartemenlel ,_ two, høy spenningen tor et elek1risk 
a n l e g g l k a l v a n i t o r a t d e n n e - t å r a n Y e n d e l a e . "  

• § 3-2. (Onlt ' l l»lcol-.,r>) 
innen et onride kan konleajon gil tor A tMm og eie an1egg tor 

tordeling ,,., elek1risk  opp til et nivå aom tastaenes ., 
øaæn,mamet • 

a 

Endringer i kap. 3, forts. 

§ 3-3. (Leveringsplilct) 

"Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 skal levere 
efektrisk energi Iii abonnentene ;nnentor det geografiske 
området konsesjonen gjelder tor • 



Endringer i kap. 4 Omsetning av 
elektrisk energi 

 en restrukturering av regelverket om omsetning 
av elektrisk energi. 

  Endringer i § 4-1 om omsetningskonsesjon. 

  Egen bestemmelse om måling, avregning og fakturering 
(§4-3). 

  Egen bestemmelse om organisert markedsplass (§ 4-5). 

a 

Endringer i kap. 4, forts. 

  § 4-2 (Omlegging av energibruk og energiproduksjon) 
"Depar1ømentet kan bestemme at eier eller driver av 

nett som tarifferer nettjenester skal legge et påslag på 
nettariflen for uttak av elektrisk - r g l  til sluttforbruk i 
nettet Påslaget skal betales som bidrag til et energifond. 

Fondets midler skal anvendes til tiltak rettet mot 
omlegging av energibruk og - rg i p roduks jon  I samsvar 
med vedtekter som fastsettes av departementet· 

Nytt kap. 5 a Systemansvar, 
rasjonering og leveringskvalitet 

  § Sa· 1. (Systemansvaret) 
"Departementet gir forskrifter om systemansvaret AIie 

som eier eller helt eller delvis driver nett eller produksjon, 
organisert markedsplass etter § 4-5, omsettere og 
sluttbrukere plikter å følge regler om systemansvaret fast• 
satt i eller i medhold av denne bestemmelse. 

Departementet tildeler myndigheten til å utføre 
systemansvaret på nærmere angitte vilkår. Avgjørelser 
som fattes av den systemansvarlige under utøvelsen av 
systemansvaret er unntatt I01Valtningsloven kap IV ·  v111.· 

a 



Nytt kap. 5 a, forts . 

• § Sa-2. (Rasjonering) 

·0epar1ømentet kan sette i verk rasjonering, herunder 
tvangsmessige leveringsinnskrenkninger eller rekvisisjon 
av kraft, når ekstraordinære forhold tilsier det 

Departementet Ulpeker en rasjoneringsmyndighet 
som er ansvarlig for planlegging, og for administrativ 
gjennomføring av tiltak etter at rasjonering er iverksatt i 
medhold av første ledd. 

Departementet gir forskrifter om gjennomføring av 
kraftrasjonering, rekvisisjon av kraft og tvangsmessige 
leveringslnnskrenkninger.• 

a 

Nytt kap. 5 a, forts. 

  § Sa-3. (LIMlringslMl/itet) 

"Departementet gir forskrifter om leveringskvaliteten i 
kraftsyst9met og om Informasjonsplikten i den 
forbindelse.· 

Endringene i energiloven - videre 
prosess 

• Tidsplan - lovbehandling i Stortinget - sannsynlig 
ikrafttredelse. 

  Planlagte endringer i energilovforskriften - 
tidsplan - behandling i Statsråd - sannsynlig 
ikrafttredelse. 

  NVEs forskriftshjemler. 

a 
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Norges vassdrags--og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger, 21.-22. november 2000 

2. Leveringskvalitet - ny forskrift 
v/Frode Trengereid, NVE 



a 
Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

t..vwingslcvalltet • ny fo1'9krlft 

V/Frode Tren!lfl(flld 

Disposisjon 

  Leveringskvali1et hva er det? 

  Nye krav I forskrift om kontroll av nettvirksomhelen. 

  Endringer i energiloven vedrørende leveringskvalitet 

  Veien frem til ferdig forskrift om leveringskvalilet 

  Aktuelle problemstillinger i forbindelse med ny forskrift 

ø. 

Leveringskvalitet - hva er det? 

I Kvalltet pl levering av elektrisk energi Iht gitte kr1111rler., 

  et samlebegrep som omfatter: 
  leveringspålitelighet, 

  spenningskvalitet, 
  samt noen illlll tekniske elementer som service, 

intonnasjon m.m. 



Leveringskvalltet - hva er det? .. 

Leyertngsp#!lltellghet 

Krattsystemets evne tll i lrtere elektrlak energi tll 
sluttbruker. 

i-kriller tilQenoeligllelen av eleklrilk .-rgi og er knyllel til hyppiglal 
og varighet .. - (vinlel og ildce varaleQ. 

Leverlngskvalitet - hva er det? .. 

Spennlnaskva111et 

Kvalitet pi spenning Iht gm. kriterier. 

beskriver anvendeligheten av elektrisk - r g i ,  og omfattør 
en rakke egenskaper: . ,,__,., 

• under• og overspenninger, 

• tlinwner, 

• <Mtrt>annonske apeminger mll. 

-  # { , : . ]  

I I 
- - · , -  

Nye krav I forskrift om kontroll av 
nettvirksomheten • 

  Krav til avbruddsrapportering fra 01.01.2000. 
  avbrudd >3 min, kun hendelser i høyspenningsnellet 

  antall, varighet, iLE, berørte sluttbrukergrupper. 

  Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi 
(KILE) fra 01.01.2001. 

a 



Endringer i energiloven vedrørende 
leverlngskvalitet . 1 
• Krav- er ikke lenger tilknyttet en bestemt konsesjon. 

• Kan sette krav: 
  Iii alle typer aktører aom pAvifker eler blir pivirltet IN lev. 

kvalileten I nettet. 
  Iii enkelt anlegg, 
  tilknyttet fort>rukemes rettigheter/plikter som nettkunder. 

• lnfonnasjonsplikten gjelder alle som eier anlegg som kan 
påvirke lev.kvalitøtøn i kraftsystemet 

Veien frem til ferdig forskrift 

• En arbeidsgruppe med representanter tor ulike 
Interessegrupper blir sammensatt tidlig i 2001. 

  forbrukere 

  netteiere •• 
  produl«lter 

• myndigheter 
  U191yrsleverandører 
  reUUrspeBOnllr 

  Finne ut av konsekvenser/nytten av evt. krav. 

• Forskriften skal etter planen tre i kraft fra 01.01.2003. 

.. 

Aktuelle problemstillinger I 
forbindelse med ny forskrift 

  forholdet til incentiv-reguleringen, 

  fastsettelse av minstekrav, 
  kontrakter mellom kunder og netteiere. 

  grenseflater mot annet regelverk: 
• aysmmansvaret, 
• rasjonering, 

• ktallsysterr1)lanleggin 

• områdekonsesjonærenes leYeringsplikt 

  internasjonale normer, 

cl 

a 
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Aktuelle problemstillinger i 
forbindelse med ny forskrift .., 

  Hva er status i Norge mht. leveringskvalitet? 

  Hvilke elementer kan/bør reguleres i en forskrift? 

  Skal kvaliteten differensieres geografisk (klima), etter 
nettnivå og kundegrupper? 

  Hvilke krav skal stilles til anleggseierne? 

? 

I 
  Hvem har bevisbyrden ved tvister om leveringskvalitet og 

hva skal Informasjonsplikten innebære? 

  Skal det stilles nye krav til måling av leveringskvaliteten i 
kraftsystemet? 

a 

Oppsummering 

  Arbeidet med å lage en forskrift om leveringskvalet vil bli 
både krevende og Interessant. 

  Håper at mange av dere kommer med konstruktive Innspill 
til dette arbeidet! 



Norges vassdrags- og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger, 21.-22. november 2000 

3. Rasjonering - ny forskrift 
v/Hans Olav Ween, NVE 



Rasjonering 

Dagens rasjoneringshjemmel kan sies å være en etterlevning fra en forgangen 
tid. I praksis vil et velfungerende kraftmarked være en kritisk forutsetning for at 
ressursene i kraftsektoren utnyttes på en samfunnsøkonomisk effektiv måte. 
Under ideelle forhold karftmarkedet være kjennetegnet ved at spotprisene til 
enhver tid gir informasjon om den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden 
ved de ressursene som benyttes for å fremskaffe den marginale kilowatttimen. 
Under ordinære markedsforhold sørger prisdannelsen for at det oppnås balanse 
mellom totalt forbruk og total produksjon i planfasen. Administrative 
fordelingssystemer i knapphetssituasjoner, dvs. iverksetting av kraftrasjonering 
vil ikke være nødvendig i et velfungerende kraftmarked. 

Markedsmekanismens evne til å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel 
både på kort og lang sikt er kritisk avhengig av at aktørene hver for seg 
tilpasser produksjon og forbruk ut fra prisene i dag og forventningene om 
prisene i fremtiden. Disse forventningene dannes etter de samme prinsipper 
uansett om man er i nærheten av kapasitetsgrensene for energi- og 
effektressursene eller ikke. I situasjoner med energi - og effektknapphet vil 
imidlertid uheldige incentiver fra svakheter i regelverket kunne få mer 
dramatiske konsekvenser enn i situasjoner med lav kapasitetsutnyttelse i nett- 
og produksjonssystemet. 

Det nordiske kraftmarkedet og det norske kraftsystemet har ikke blitt satt 
spesielt sterkt på prøve. Det er først i de senere år at vi har fått føling med 
knappere ressurser og da i forbindelse med tilgjengelig effekt og effektreserver. 
Hvordan markedet vil opptre i ekstreme tørrår med eventuelle kritiske havarier 
er ingen gitt å spå. Selv om sannsynligheten for at kraftrasjonering faktisk 
iverksettes er meget liten, er det nødvendig å etablere systemer og regelverk 
for å takle uforutsette hendelser, og slik sikre vitale interesser i situasjoner vi i 
dag ikke har oversikt over. Det er klokt å plassere ansvar å skaffe til veie og 
regulere de virkemidler som skal til for å håndtere uforutsette hendelser. 

Dagens regelverk 
I gjeldende energilov § 3-3 og energilovsforskriftens § 3-8 er 
rasjoneringshjemmelen avgrenset til et fritak fra leveringsplikten som følger av 
den enkelte områdekonsesjon. Det er departementet, dvs. OED, eller den OED 
gir fullmakt som har myndighet til å iverksette rasjonering. I prinsippet kan OED 
altså gi hvem som helst en fullmakt til å iverksette rasjonering. Rasjonering kan 
imidlertid kun iverksettes når det på grunn av ekstraordinære forhold er eller 
kan bli knapphet på elektrisk energi, og det ut i fra allmenne hensyn finnes 
påkrevet for å sikre at energien blir best mulig utnyttet. 

Statnett SF kan gis fullmakt til rasjonering i hele eller deler av landet eller 
dersom situasjonen krever det innføre rasjonering på kort varsel uten at fullmakt 
er gitt på forhånd. Statnett vil i begge tilfelle være administrativt ansvarlig for 
gjennomføringen av rasjoneringen. Loven forutsetter at det skal utarbeides 
planer for rasjonering. I den grad Statnett SF ser seg nødt til å innføre 
rasjonering på kort varsel, skal søknad om fullmakt ettersendes OED. 
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Fordelingsverkene gjennomfører rasjoneringen innenfor sine 
konsesjonsområder i samsvar med fastsatte planer. 

NVE skal til enhver tid være informert om forhold som har betydning for 
vurderingen av kraftoppdekningen og skal overvåke gjennomføringen av 
rasjoneringen når denne er iverksatt. 

Gjennom endringene i energilovsforskriften i februar 1999, fikk NVE hjemmel til 
å utferdige forskrifter til gjennomføring og utfylling av energilovsforskriftens § 3- 
8 om kraftrasjonering. På denne bakgrunn startet NVE opp sitt forskriftsarbeide 
i oktober 1999. Siktemålet var at NVEs forskriftsutkast skulle sendes på ekstern 
høring høsten 2000 med ikrafttreden 01.01.2001. 

Dagens lovhjemmel med tilhørende forskrifter er uryddig. Loven begrenser 
rasjoneringsfullmakten til fritak for leveringsplikten regulert i 
områdekonsesjonen. Forskriften gir imidlertid Statnett anledning til å innføre 
rasjonering for hele eller deler av landet. Statnetts ansvarsområde er videre enn 
de lokale geografiske områdene som hører inn under områdekonsesjonene og 
det kan reises spørsmål om man her her har gått utenfor forskriftskompetansen 
Ofr. Ulf Hammer). 

Ca. 30 % av landets kraftforbruk går til kraftkrevende industri hvor flesteparten 
ikke dekkes av leveringsplikten i områdekonsesjonsordningen. Den som sitter 
med det administrative ansvaret for gjennomføringen av en rasjonering er 
dermed avskåret fra å t a  ut enkelte store kraftforbruksenheter. Fokus må da 
rettes mot de mindre forbruksenheter med en økende kompleksitet for selve 
gjennomføringen av rasjoneringssituasjonen med langt flere små 
forbruksenheter. 

Både det uryddige regeltekniske og den klart uheldig begrensningen i 
tilknytningen til områdekonsesjonsrodningen, danner grunnlaget for at OED i sitt 
lovendringsarbeide foreslår en rettsteknisk opprydding av hjemmelsgrunnlaget 
for rasjonering og en utvidelse av virkeområdet til å dekke alle type sluttbrukere. 

NVEs forskriftsarbeide 
Med de endringer som ble igangsatt i forhold til energiloven var det naturlig for 
NVE å samkjøre vårt forskriftsarbeide med OEDs lovendringsarbeide. 
Hjemmelsgrunnlaget for NVEs forskrift er imidlertid gitt til gjennomføring og 
utfylling av selve energilovsforskriften. Dette innebærer at de nødvendige 
endringer først må foretas i energilovsforskriften før NVE endelig kan utforme 
sin forskrift. 

Et første forskriftsutkast er utarbeidet. De sentrale forhold NVE har vektlagt i sitt 
forslag til forskrift er følgende: 

Ansvar og roller 
Det er OED som er ansvarlig for å iverksettelse av kraftrasjonering når 
ekstraordinære forhold tilsier det. Rasjoneringsmyndigheten som på forhånd er 
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utpekt av OED har ansvaret for at nødvendige planer, rutiner og systemer for 
rasjonering er etablert. Rasjoneringsmyndigheten har et særskilt 
informasjonsansvar overfor myndighetene og allmennheten ved innføring, 
gjennomføring og oppheving av rasjoneringssituasjon. 

Administrative tvangstiltak ifb med effekt vs. energi 
Rasjoneringstorskriften regulerer kun rasjonering på grunn av energiknapphet 
med en viss varighet, dvs. forhold som forventes å vare fra dager til måneder. 
Effektknapphet dekkes ikke. Tvangstiltak i forbindelse med effektknapphet 
forutsettes regulert gjennom egen forskrift for systemansvaret. 

Administrative tvangstiltak vs. Markedsmessige prinsipper 
Kraftmarkedet skal få lov til å fungere selv om dette innebærer meget høye 
priser på elektrisk kraft. Rasjoneringsmyndigheten bør så langt råd er søke å 
gjøre bruk av markedsmessige virkemidler før administrative tvangstiltak 
gjennomføres. 

Adminstrative tvangstiltak og erstatning 
Det gis ikke erstatning for tvangsmessige leveringsinnskrenkninger 
(tvangsutkopling) av forbruk. Tiltakene skal gjennomføres etter saklige og 
kontrollerbare kriterier og til minst mulig ulempe for de som berøres. Ved 
prioritering av forbruk bør det legges vekt på avsavnsverdier. 

Rasjoneringsmyndigheten kan kreve at en eller flere produsenter avstår energi. 
Avståelsen gir rett til full erstatning basert på markedsmessige prinsipper. 

Prioritering 
Prioriteringen av tilgjengelig energi skal skje etter overordnede prinsipper hvor 
hensynet til liv og helse, vitale samfunnsinteresser, næringsliv og økonomiske 
interesser skal vektlegges. Når prioritering av forbruk vurderes ut i fra disse 
overordnede prinsipper bør avsavnsverdiene for de forskjellige 
forbrukskategorier legges til grunn. 

Utkopling av forbruk i kritiske situasjoner krever at denne prioriteringen er 
vurdert på forhånd og at planer, prosedyrer, varslings- og 
rapporteringssystemer for å kople ut uprioritert forbruk er etablert. 
Rasjoneringsmyndigheten har ikke et ansvar for selv å utarbeide lokale planer 
eller etablere lokale systemer, men vil ha en sentral rolle i forhold til å overvåke 
at planer og systemer er etablert. Berørte myndighetsorgan på lokalt og sentralt 
hold samt representanter for berørte private interesser vil ha en sentral rolle i å 
utforme rasjoneringsplanene og prioritering av forbruk. 

Tilsyn, øvelser og samarbeide 
Hendelser hvor sannsynligheten for at de vil inntreffe er små vil ofte bli 
nedprioritert i forhold til ressursbruk. Beredskapen for å møte uforutsette 
hendelser blir derfor lett glemt og tilsvarende dårlig. Det vil derfor være et behov 
for å føre tilsyn med at planer, prosedyrer, varslings- og rapporteringssystemer 
etableres og holdes vedlike. Det er imidlertid nødvendig å se ressursinnsatsen i 
forhold til sannsynligheten og det potensielle skadeomfanget av de hendelser 
man bygger opp en beredskap mot. Rasjoneringsmyndigheten vil få en sentral 
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rolle i å føre tilsyn og gjennomføre øvelser for å sikre formålstjenlige og 
funksjonsdyktige systemer og rutiner i samarbeide med øvrige 
myndighetsorgan og andre berørte interesser. 

Etter planen skal forskriften sendes på ekstern høring parallelt med forskrift for 
systemansvaret. Forskriften må i større eller mindre grad omredigeres i tråd 
med eventuelle endringer i OEDs lovendringsforslag, utformingen av 
energilovsforskriften, og eventuelle tilpasninger til NVEs forskrift om 
systemansvaret. Tidspunktet for den eksterne høringsrunden vil derfor avhenge 
av fremdriften i OEDs lovs og forskriftsarbeide. Etter planen vil høringen starte i 
perioden fra årsskiftet frem til primo februar, med tre måneders høringsfrist. 
Ikrafttreden for ny energilov, energilovsforskrift og forskrifter om rasjonering og 
systemansvar er planlagt til 01.07.2001. 



Norges vassdrags- og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger, 21.-22. november 2000 

4. Regional kraftsystemplanlegging - ny forskrift 
v/Nils Martin Espegren, NVE 



Ny forskrift og veileder for kraftsystemplanlegging 

Dagens hjemmelsgrunnlag 
I henhold til instruks for NVE fastsatt av OED 13.12.1985 skal etaten planlegge og 
koordinere utbyggingen og driften av kraftsystemet ut fra samfunnsøkonomiske kriterier 
og sørge for planlegging av det totale energisystemet. Videre skal det i henhold til lov 
om bygging og drift av elektriske anlegg ved meddelelse av konsesjon tas hensyn til om 
anlegget ville føre til en rasjonell elektrisitetsforsyning, og om nødvendig sette vilkår 
om dette. På dette grunnlag etablerte NVE i samarbeid med elforsyningen ordningen 
med kraftsystemplanlegging i fylkene i 1988. 

Bestemmelsen ble inntatt energiloven fra 1990 §3.4 punkt 1. Gjennom energiloven fikk 
ordningen med kraftsystemplanlegging sin nye forankring. Den formelle forankringen 
for regional kraftsystemplanlegging er § 3-3 i energilovforskriften, som i sin tur er gitt 
for å utfylle §§ 2-1 (forhåndsmelding) og 2-2 (konsesjonssøknad) i energiloven. I 
endring av energilovsforskriften datert 18.2.1999 er NVE gitt hjemmel til å utarbeide 
egen forskrift for dette planarbeidet. 

Revidert energilov 
I utkast til ny energilov er tekstforslaget til §3-4 som følger: 

"Den som har konsesjon etter §3-1 (konsesjon på anlegg) og §3-2 
(Områdekonsesjon) plikter åfølge vilkår satt i konsesjon ogforskrifter 
departementet gir om: 
1. krav som stilles av hensyn til etterspørsel av elektrisk energi og til om 
anlegget vil føre til en rasjonell elektrisitetsforsyning. 
5. utarbeidelse av kraftsystemplaner og planer for en rasjonell energiforsyning 

i området. " 

l.ledd må leses i lys av forarbeidene jf. Ot.prp. nr. 43 (1989 -90)  om at 
"Hensynet til optimal ressursanvendelse tilsier at elektriske anlegg drives og 
utvikles i samsvar med en samfunnsøkonomisk målsetting. 
Konsesjonsmyndigheten vurderer alle nye, ombygde eller utvidede elektriske 
komponenter mot en slik bakgrunn, og sørger for at enkelte komponenter inngår 
som en rasjonelle enheter i det totale kraftsystem. " 

Utkastet til revidert energilov med forarbeider gir en klargjøring av hjemmelsgrunnlaget 
for kraftsystemplanordningen. Videre fastslås det på nytt at det overordnede hensynet 
bak ovennevnte bestemmelser er å oppnå et rasjonelt kraftforsyningssystem . 

Ny forskrift 
En forskrift for kraftsystemplanlegging vil bli utarbeidet i løpet av 2001. Flere forhold 
som i dag er omtalt i veilederen vil bli tatt inn og hjemlet i ny forskrift. Dette kan blant 
annet omfatte planområdeinndelingen, ansvarsfordelingen mellom planansvarlige 
selskap, anleggs- og områdekonsesjonær. Videre kan det inntas bestemmelser om 
plandokumentenes innhold, samt organisering og gjennomføring av planprosessen. 

Under arbeidet med forskriften vil det være vesentlig å få definert 
kraftsystemplanordningens rolle i forhold til annen regulering av nettvirksomheten med 
tilhørende rapporteringssystemer. Den samlede offentlige regulering av 
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nettvirksomheten bør gjennomgås med et åpent sinn for å finne både mulige 
forenklinger og mulige huller som bør tettes. Det vil være behov for flere virkemidler 
for å nå samfunnets mål, men virkemidlene må samtidig være avstemt og riktig 
avgrenset. Videre må forskriften vurderes opp mot EU's direktiver for planarbeid. 

Forutsatt at planlagte endringer i energiloven og energilovforskriften blir vedtatt er det 
verdt å merke seg at hjemmel for forskrift om kraftsystemplanlegging vil omfatte hele 
kraftsystemplanordningen og ikke kun regional planlegging. 

EU's rådsdirektiv om vurdering av planer 
EU har sendt forslag til rådsdirektiv om konsekvensutredning av visse planer og 
programmers virkning på miljø, på høring til sine medlemmer inkludert EØS-landet 
Norge. Forslaget innebærer at det innføres felles minstekrav for medlemslandene om 
vurdering av miljøkonsekvenser av visse planer og programmer som har betydning for 
avgjørelse om utbyggingstiltak. Hensikten med direktivforslaget er å sikre at det tas 
omfattende miljøhensyn ved å integrere konsekvensutredning i forbindelse med 
overordnede eller strategiske planer eller programmer som legger føringer for senere 
beslutninger om enkelttiltak. Forutsatt tilslutning fra EU-parlamentet vil direktivet 
kunne bli vedtatt i høst. 

Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) og ECON har vurdert dagens ordning 
med kraftsystemplanlegging og funnet at den ikke omfattes av direktivets kriterier. Det 
sentrale argumentet er at kraftsystemplaner ikke realitetsbehandles eller vedtas av noen 
offentlig myndighet. Hvis kraftsystemplanleggingen skulle omfattes av dette direktivet, 
ville det bety et omfattende merarbeid i planleggingen. Dette gjelder i særdeleshet for 
sentralnettet, men også for de andre nettnivåer. Hensynet til dette direktivets 
virkeområde vil derfor måtte stå sentralt ved utforming av ny forskrift om 
kraftsystemplanlegging. Før en eventuelt gir rammer som innebærer krav om 
konsekvensutredning allerede på dette plannivå, skal en være sikker på at dette er 
hensiktsmessig. 

Ny veileder 
NVE utarbeidet i 1992 en veileder for regional kraftsystemplanlegging og i 1995 fulgte 
en tilsvarende veileder for lokal kraftsystemplanlegging. NVE antydet allerede i 1997 at 
veilederen fra 1992 skulle revideres. I forbindelse med den regionale kraftsystemplan 
for perioden 1998 - 2008 ble det utarbeidet et notat (EN-notat 2/97) med utvidet 
beskrivelse av rammene for planarbeidet. Grunnlaget for presiseringen var i hovedsak 
NVE' s behov for data til analyser og systemmessige vurderinger. 

Høsten 1999 ble det etablert en ekstern referansegruppe for arbeidet med revisjon av 
veilederen. Arbeidet ble gjenopptatt i juni i år med sikte på å ha revidert veileder på 
plass til dette plenumsmøtet. Etter en selvpålagt, men kort høringsrunde i NVE og blant 
planansvarlige selskaper, ble det bestemt å utsette utgivelse av veilederen da det ble 
vurdert som nødvendig med en klarere presisering av kraftsystemplanordningens rolle i 
forhold til ny energilov, nye forskrifter og ulike EU-direktiv. Det er dessuten en fordel at 
forskriften gis ut før veilederen. 

Utkast til ny veileder som planansvarlige selskap har mottatt ble av mange oppfattet 
som for detaljert blant annet med tanke på krav til dokumentasjon av eksisterende 
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anlegg, effektbelastningen og energibruken i planområdet. NVE er imidlertid av den 
oppfatning at grundig analyse av nåsituasjonen et vesentlig fundament for å få frem 
behov for forsterkninger og nyanlegg. Det er derfor sannsynlig at NVE vil kreve en 
grundig dokumentasjon av nåsituasjonen. Hvilke data som skal presenteres utad må 
imidlertid vurderes nærmere. 

Klargjøring av planforutsetninger og dokumentasjon av last- og produksjonsprognoser 
bør det også settes klare krav til. For å kunne vurdere kvaliteten på analysene og planer 
fra ulike konsesjonærer i forhold til hverandre, er det av stor betydning at NVE kjenner 
planforutsetningene. Komponent-, last-, produksjons- og prognosedata benyttes for 
øvrig også i forbindelse med analyser i NVE' s NETBAS-modell. 

Krav til planprosessen og til detaljeringsnivået ved beskrivelsen av planlagte nyanlegg 
og forsterkninger vil på sin side kunne bli noe endret i det videre arbeidet med ny 
forskrift og revidert veileder. 

De siste årene er det meldt en rekke store kraftforsyningsanlegg uten at disse er omtalt i 
noen kraftsystemplan. Dels skyldes dette at prosjektene fremmes raskt som følge av 
store eksterne beslutninger. Ulike aktører er også tilbakeholdne med opplysninger om 
prosjektene av markedsmessige hensyn. NVE's erfaring er at slike saker tildels fremmes 
med en svak systemmessig avklaring noe som ofte fører til en vanskelig og uryddig 
konsesjonsbehandling. For å kunne ivareta slike aktørers interesser bør 
konsesjonssøkerne og da spesielt de planansvarlige selskaper tilpasse sin organisasjon til 
raskt å kunne implementere slike prosjekter i kraftsystemplanen for planområdet. Dette 
krever både inngående kompetanse om egne anlegg og et tilgjengelig, fleksibelt og 
kompetent planmiljø. I mange sammenhenger bør det allerede på et tidlig stadium og før 
utbyggingsprosjekter blir lansert, gjøres analyser av tenkte utbyggingsscenarier som går 
utover behovet som fremkommer av ordinære last- og produksjonsprognoser. NVE vil 
beskrive disse forholdene i det videre arbeidet med forskrift og veileder. 

Risikohåndtering har blitt viet lite oppmerksomhet i kraftsystemplanleggingen og dette 
har heller ikke fått tilstrekkelig omtale i utkastet til ny veileder. Innføring av KILE, krav 
til leveringskvalitet, inntektsrammeregulering og avkastningskrav fra eierne presser 
frem behov for en tydeliggjøring av den økonomiske og sikkerhetsmessige risiko som 
selskap og samfunn eksponeres for ved evt. utsatte investeringsbeslutninger. Det er en 
utfordring for planmiljøene å synliggjøre dette. Dette er også forhold som NVE vil 
jobbe med i det videre arbeid med revidert veileder. 

Fremdriftsplan for utvikling av regelverk 
De planansvarlige selskaper er i brev fra NVE datert 2.11.2000 orientert om at 
innleveringsfrist for neste reviderte kraftsystemplan er utsatt med ett år til 1.1.2003. 
Dette for å få ny forskrift og veileder på plass før plandokumentene utarbeides. Samtidig 
minner NVE om at kraftsystemplanleggingen er en dynamisk prosess som skal pågå 
uavhengig av innleveringsfristene til NVE. Konsesjonærene skal kontinuerlig følge 
utviklingen i sine anlegg og tilpasse planene til den gjeldende situasjon. Ved endringer 
av betydning bør disse oversendes NVE til orientering. 

Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe internt i NVE som skal forberede et utkast til ny 
forskrift for kraftsystemplanlegging. Denne vil være etablert i desember 2000. Når 
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gruppen har levert sin innstilling våren 2001, vil det bli dannet en ekstern 
referansegruppe for en vurdering av NVE's forskriftsutkast. Deretter vil forskriften bli 
sendt på høring til alle berørte enheter. Forskriften vil ventelig være godkjent høsten 
2001 og bli gjeldende fra 1.1.2002. Ny veileder vil bearbeides parallelt med 
forskriftsarbeidet og søkes utsendt våren 2002. 

NVE vil i løpet av 2001 fortsette med besøk til planansvarlige selskaper for å bli 
orientert om og sette fokus på kraftsystemplanleggingen og for å styrke dialogen med de 
sentrale planmiljøene. Videre vil det bli jobbet med rutiner for å få til en kontinuerlig 
oppdatering av komponent-, last- og prognosedata for innlegging i NVE's database. 

Som det fremgår er det en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål som må på plass i 
løpet av forskriftsarbeidet. Her inviterer vi til innspill fra bransjen og er også åpne for 
ideer som betyr en endring i forhold til dagens praksis innen kraftsystemplanlegging. 
Samtidig som en tenker fritt, må en jobbe videre innenfor de regler som gjelder. 

Vi ønsker område- og anleggskonsesjonærene lykke til med det videre 
kraftsystemplanarbeidet. Det er utfordringer og oppgaver nok til at dette fortsatt vil være 
et meget spennende og interessant arbeidsområde. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger, 21.-22. november 2000 

5. Systemansvaret- ny forskrift 
v/Roar Kristensen, NVE 



Ny forskrift om systemansvar 

Historikk 

Ut fra etablert praksis i Samkjøringen og senere Statnett, ble alle nødvendige driftskoordinerende 
tiltak samlet i "Retningslinjer for systemansvaret i kraftsystemet", RfS. NVE gjorde RfS gjeldende 
første gang i 1994. 

RfS ble revidert i 1996, og revisjonen var først og fremst knyttet til en opprydding i forhold til erfart 
praksis og spesielt i forhold til hvilke overordnede prinsipper som systemansvaret skulle dekke. 

Siste revisjon fant sted i 1999 og var beskjedent i omfang. Revisjonen ble primært rettet mot å sikre 
systemansvarlig sterkere virkemidler for å ivareta frekvenskvaliteten og den momentane balansen i 
kraftsystemet. Det ble gjort presiseringer knyttet til effekt- og energibalansen samt at enkelte innspill 
som var forelagt NVE siden forrige revisjon ble hensyntatt. Dette gjaldt i hovedsak kvalitet på 
målinger og informasjons- og datautveksling. 

Behandlingen i 1999 avdekket et behov for en bredere gjennomgang av hele innholdet i 
systemansvaret. Av hensyn til den kommende vintersesong, med forventede mindre marginer på 
effektbalansen og et generelt økende press på systemet, fant ikke NVE det tilrådelig å utsette 
effektueringen av sterkere virkemidler i produksjonstilpasningen. Nye reviderte retningslinjer kom 
derfor på plass fra 01.10.99, men NVE tok umiddelbart initiativet til en større gjennomgang av 
innholdet RfS i dialog med bransjen. 

Underveis i arbeidet med gjennomgangen ble det også klart for NVE at OED arbeidet med forslag til 
endringer i energiloven som bl.a. ville få konsekvenser for forankringen av systemansvaret. 

Hvorfor systemansvaret i kraftsystemet 

Leveringskvaliteten i kraftforsyningen vil være uløselig knyttet til kraftsystemets fysiske utforming 
og måten anleggene drives. Kvaliteten i kraftforsyningen vil med andre ord påvirkes av hvilke 
investeringer som gjøres i kraftsystemet og de systemer som etableres for å overvåke og styre driften. 
I takt med den teknologiske utviklingen øker ikke bare samfunnets avhengighet av levert kvantum, 
men også av kvaliteten på selve varen. I et system hvor investeringer uteblir og eksisterende anlegg 
utnyttes hardere, vil kravene til driften av systemet stige dersom kvaliteten skal opprettholdes eller 
høynes. 

Den kortsiktige regulering og kontroll av kraftsystemet, driftskoordineringen, skal sikre at den 
fysiske tilstand i systemet er stabil og levering av kraft skjer med tilfredsstillende kvalitet med 
hensyn til spenning, frekvens og pålitelighet. Driftskoordineringen er alle aktiviteter som samordner, 
koordinerer og følger opp aktørenes disposisjoner i kraftsystemet. Denne koordineringen er 
nødvendig for at ikke den enkelte aktørs disposisjoner skal svekke driftssikkerheten i totalsystemet, 
og påføre andre aktører problemer med å oppfylle sine forpliktelser med hensyn til kraftleveranser. 
Systemansvaret innebærer et ansvar for at produsenter, netteiere og større sluttbrukere samordner 
sine disposisjoner av betydning for kraftsystemet, slik at nødvendig driftssikkerhet og 
leveringskvali tet i varetas. 

Den fysiske driften av et integrert kraftsystem forutsetter at det er momentan balanse mellom den 
totale produksjon og forbruk hensyn tatt kraftutveksling med utlandet. Dersom produksjonen av kraft 
avviker fra det faktiske behovet, vil dette føre til en ubalanse som må reguleres hvis svikt i 
kraftleveringen skal unngås. 



- - - - - -  - - - · - - -  ·- - - - - -  

Regulering av systemansvaret 

I dag reguleres systemansvaret gjennom RfS. Retningslinjene er hjemlet i energilovens§ 4-3 nr. 4 
som vilkår i omsetningskonsesjonen. Det er i flere sammenhenger påpekt svaker i 
hjemmelsgrunnlaget til systemansvaret. 

NVE har arbeidet for å fjerne usikkerheten rundt hjemmelsgrunnlaget for RfS, og i Olje- og 
energidepartementets forslag til endringer i energiloven gis systemansvaret en formell forankring 
direkte i loven gjenom at departementet gir forskrift om systemansvar. 

Departementet tildeler myndigheten (utpeker systemansvarlig) til å utøve systemansvaret på nærmere 
angitte vilkår. 

Forskrift om systemansvaret vil gjelder alle som eier eller driver nett eller produksjon, organisert 
markedsplass, omsettere og sluttbrukere. 

Grunnet systemansvarets tidsaspekter foreslår departementet i høringsutkastet til endring av 
energiloven at vedtak fattet av systemansvarlig er unntatt forvaltningsloven kap. IV- VIII. Det vil 
blant annet bety at habilitetsreglene, veiledningsplikten og regelene om taushetsplikt fortsatt skal 
gjelde, mens regler om saksforberedelser ved enkeltvedtak, for eksempel forhåndsvarsling, 
opplysningsplikten, vedtaksbegrunnelse ikke gjelder. Dette vil bety at det blir ingen klagerett på 
systemansvarliges vedtak. 

Ny forskrift om systemansvar 

Endringsforslaget fra OED gir klare føringer på at de virkemidler som skal benyttes i systemansvaret 
i størst mulig grad må være basert på markedsmessige prinsipper. Samtidig åpnes det for at 
systemansvarlig kan pålegge de som omfattes av forskriften oppgaver knyttet til utøvelsen av 
systemansvaret. NVE må søke å finne det optimale nivået mellom disse to føringene. 

Systemansvaret er en delegering av offentlig myndighetsforvaltning. Ut fra det forhold at 
departementet i sin høring av endringer i energiloven legger opp til at systemansvarlig skal være 
unntatt forvaltningsloven kap. IV - Vill blir det viktig at NVE sikrer seg de nødvendige hjemler for å 
følge opp utøvelsen av systemansvaret. NVE legger derfor opp til at den konkrete forskriftsteksten 
regulerer rapporteringsrutiner, kontroll- og sanksjonstiltak knyttet til systemansvaret. 

En forskrift om systemansvar vil klargjøre systemansvarligs ansvarsområde og virkemidler samt de 
forpliktelser og rettigheter som knyttes til de som omfattes av forskriften. Kostnadsfordelingen av 
oppgaver knyttet til systemansvaret vil bli klargjort gjennom forskrift om systemansvar. For 
selskaper som er regulert gjennom inntektsramme vil pålegg gitt av systemansvarlig kunne bli 
behandlet paragrafen som regulerer statlige pålegg (§6-6 i dagens forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer). 

Forutsatt at det på forhånd er skapt balanse i elspot vil systemansvarlig ha et ansvar for den 
momentane effektbalansen i alle situasjoner. Dette inkluderer også forhold knyttet til en anstrengt 
effektbalanse. I dagens situasjon må systemansvarlig søke om fullmakt fra OED til å koble ut 
forbruk. NVE vil foreslå i forskriften at systemansvarlig får de nødvendige virkemidler til å koble ut 
forbruk når driftssituasjonen krever det. Det legges opp til at systemansvarlig må se en kostnad ved 
slik utkobling, f. eks. gjennom KILE-satsene. 

NVE arbeider nå internt med å avklare problemstillinger knyttet til innholdet i en forskrift om 
systemansvar. Det vil derfor ikke, på dette tidspunkt, være riktig å komme med ytterligere 
konkretisering av innholdet i en ny forskrift. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - -  

Organisering av arbeidet 

Da NVE besluttet å ta en større gjennomgang av hele innholdet i RfS ønsket vi samtidig å få innspill 
fra bransjen. NVE tok derfor, i en tidlig fase, initiativ overfor systemansvarlig og bransjen for å få 
syn på hvilke problemstillinger det er spesielt viktig å gripe tak i. 

Høsten 1999 ble det derfor nedsatt en ekstern rådgivende arbeidsgruppe med representanter fra 
Statnett, Statnettkundenes Fellesorganisasjon (SFO), Prosessindustriens Landsorganisasjon (PIL), 
Energiforsyningens fellesorganisasjon (Enfo) og Norske Energikjøperes interesseorganisasjon 
(NEKI). Gruppen har gjennom tekstinnspill og møter diskutert hovedutfordringer og 
problemstillinger knyttet til systemansvaret. NVE har ledet gruppen. 

Arbeidet fra gruppen ble sluttført i oktober og gruppens råd og anbefalinger er samlet i en 
publikasjon som vil følge som vedlegg til høringsutkastet til ny forskrift om systemansvaret. 
Arbeidet i den rådgivende gruppen er et viktig bidrag i den interne prosessen med forskriftsarbeidet. 

Uten å gå inn på detalj, i dette foredraget, på de enkelte drøftinger som har vært ført i gruppen er det 
likevel en viktig konklusjon at gruppen stiller seg bak en videreføring av dagens bagrunn, formål og 
hovedprinsipper knyttet til systemansvaret. 

NVE har organisert arbeidet med forskrift om systemansvaret både med en ekstern rådgivende 
gruppe og en intern arbeidsgruppe. 

Den interne gruppen arbeider med et høringsutkast til forskrift om systemansvar som tar 
utgangspunkt i gjeldende regelverk (RfS), de føringer som ligger i de foreslåtte endringene av 
energiloven og anbefalinger fra ekstern rådgivende gruppe. Den interne gruppen skal i tillegg til den 
konkrete forskriftsteksten også bidra med å utarbeide forvaltningsmessige kontroll- og 
sanksjonstiltak knyttet til systemansvaret. 

Forskrift om systemansvar vil etter planen bli sendt på høring i januar 2001 og bli gjort gjeldende fra 
01.07.01. Denne framdriftsplanen forutsetter at det blir gjennomført nødvendige endringer både i 
energilov og energilovsforskrift. 

Viktige endringer og forbedringer av reguleringen av systemansvaret 

NVE arbeider nå internt med konkret tekst til et høringsutkast for ny forskrift om systemansvar. 
Dette arbeidet er på ingen måter sluttbehandlet i NVE, men noen av de viktigste endringer og 
forbedringer knyttet til reguleringen av systemansvaret vil trolig være: 

  Systemansvaret gis en formell forankret direkte i loven gjenom at departementet gir forskrift om 
systemansvar. 

  Departementet tildeler myndigheten (utpeker systemansvarlig) til å utøve systemansvaret på 
nærmere angitte vilkår. 

  Forskrift om systemansvaret vil gjelder alle som eier eller driver nett eller produksjon, organisert 
markedsplass, omsettere og sluttbrukere. 

  Systemansvaret unntas fra forvaltningsloven kap. IV-Vill. 

  Forskriften vil i større grad enn dagens RfS være basert på markedsmessige virkemidler. 

  Forskriften vil klargjøre ansvar, forpliktelser og rettigheter til de som blir omfattet av forskriften. 

  Forskriften vil angi ansvar knyttet til effektbalansen og systemansvarligs rettighet til 
tvangsmessig utkobling av forbruk. 



  Det trekkes et grensesnitt mellom rasjonering og systemansvar. 
Forhold knyttet til kraftsystemets effektbalanse krever en kontinuerlig oppfølging og tilgang på 
virkemidler som raskt kan settes inn. Dette tilsier at effektbalansen bør reguleres gjennom en 
forskrift om systemansvaret, mens forskrift om rasjonering omhandler energibalansen. 

  Kontroll- og sanksjonstiltak. 
Systemansvaret er en delegering av offentlig myndighetsforvaltning. NVE legger derfor opp til at 
den konkrete forskriftsteksten regulerer rapporteringsrutiner, kontroll- og sanksjonstiltak knyttet 
til systemansvaret. 



- - - - - - - - - - - - -  
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6. Byggesaksbestemmelser - Konsesjonsbehandling og Plan- og bygningsloven 
v/ Asle Selfors, NVE 



a 
Byggesaksbestemmelsene ved 
etablering av elektriske anlegg 

Seniorrådgiver Asle Selfors, NVE 

Avklaring av byggesaksbehandling 

• Plan- og bygningslovens byggesaksdel endret 1997, nye 
forskrifter utgitt 1999 

• Usikkerhet om behandling av elektriske anlegg 

• Veileder fra BE sendt ut i november 1999: 

• Elektriske anlegg er unntatt fra krav om byggesøknad 

• Plikt Iii å forelegge nyanlegg innen områdekonsesjon for 
kommunen er innskjerpet 

• Det er unntak fra det fleste konkrete krav i lov og forskrift 

• Bygninger krever byggesøknad og må følge regelverket 

a. 

Bakgrunn for arbeidet med veilederen 

• Nye regler for byggesaksbehandling av "anlegg". 
Med unntaksbestemmelser 

• Stor usikkerhet i energiverk og kommuner om praktisk 
håndtering av slike saker 

• Særlig behov for å vurdere nye anlegg innen rammen av 
områdekonsesjon. Omtaler også anleggskonsesjon 

• Oppgaven var: 
Sikre god nok behandling og unngå dobbeltbehandling 

• Bredt sammensatt arbeidsgruppe 

a. 



Relevante lovbestemmelser: 

  Energiloven 
• Anleggskomajon 

•Orrvådekonsesjo 

  Tilsynsloven 
• Forskrifter/retningsnjer 

  Plan- og bygningsloven 
• Byggesaksdel med forskrifter 

• Plandel med forskrifter 

a. 

Hovedgrep for arbeidet med veileder 

  Avklar hvordan elektriske anlegg reguleres gjennom 
dagens lover og myndigheter 

  Hovedfunn var: Energiloven, tilsynsloven og plan- og 
bygningslovens planbestemmelser regulerer til sammen 
elektriske anlegg godt nok: Ikke byggesøknad/kontroll 

  En del materielle byggesaksbestemmelser gjelder, men 
passer normalt ikke for elanlegg 

  Andre lunn: Områdekonsesjonsordningen for dårlig kjent 

  Avklaringsbehov: Hvilke konkrete tiltak innen område-- 
konsesjoner som bør legges fram for kommunen 

a. 

Plan- og bygningsloven 

  Loven har to hoveddeler: En plandel og en byggesaksdel 

  Plandelen gjelder for alle elektriske anlegg: 
• Avklaring mot planer nødvendig: Dispensasjon etler regulenng 

  Planbestemmelser gir kommunene stor grad av kontroll 

  Byggesaksbestemmelsene skal sikre kvalitet i 
gjennomføring 

  Byggesaksbestemmelsene har to hoveddeler: 
• Materielle krav og krav om s ø - o n t r o l l  

B. 



TIisynsioven 

  Denne loven er ikke omtalt detaljert i veilederen 

  Den er en viktig forutsetning for å unngå søknadsplikt 

  Tilsynsloven med forskrifter, samt PEs arbeid generelt 
sikrer at anleggene er forsvarlig planlagt, bygget og drevet 

a. 

Energiloven 

  Anleggskonsesjon: 
• Søknad til NVE for hvert nytt an1eQ0 
• Søknad høres ho& komrune 
• NVE gir kørwajon, konYnunen avklarer planside 

  Områdekonsesjon: 
• NVE gir kørwajon Iii bygging og dritt generelt av - f r i s k e  

distribusjonsanlegg innen en eller noen komruner 
• Fonnet! avklaring av nye anlegg er en oppgave tor 

konllaljonæf salv, innen rammer gitt i vilkår 
• KOIT'IIUlen er &Mtral ved godkjenning av nye anlegg 

a 

Områdekonsesjon, vilkår 

  Før igangsetting av arbeid med nye anlegg: 

  Forelegge planer til alle berørte 
• NVE har gitt krav til innhold i foreleggingen 

  AIie berørte myndigheter må ha aksepten planen tør 
igangsetting 

  Alternative prosedyrer ved uenighet (PBL og NVE) 

  Veilederen gir avklaring av hvUke anlegg som skal 
framlegges 

a. 



Hvilke tiltak skal forelegges? 

  Ryddearbeid på dette området ble gjort under arbeidet 
med veilederen 

  Nye høyspentanlegg skal normalt forelegges 

  Lavspent, ukompliserte kabelanlegg, og reperasjoner/ 
vedlikehold skal ikke forelegges 

  Forhåndskonsferanse ved tvil 

a. 

Krav til foreleggingen 

  Foreleggingsdokumentet er en form tor 
"konsesjonssøknad" som framlegges og behandles av 
områdekonsesjonær selv 

  Kommunen en viktig mottaker, men forelegging sendes 
også fylkesmann, fylkeskommune og andre berørte 

  Hovedelementer i foreleggingen: 
  Tekniske beskrivelse 
• Kart 

  Begrunnelse 
  Miljøkonsekvenser 

a. 

Materielle bestemmelser som gjelder 

  For alle elanlegg gjelder: 
  AIie planbestemmelsene (PBL kap I • XI) 
  § n: Utføring av byggearbeid. Krav til produkter. 
  § 92 a: Riving under visse vkår 
  Straffeansvar og Ulovlig byggearbeid (kap XVIII og XIX) 
  Forskrift om krav til byggverk (TEK) 

• Produkter og byggverk (kap V) 

• Metoder og uttørelse (kap VI) 

  For bygninger tilknyttet elanlegg gjelder i utgangspunktet 
alle byggesaksregler 

a. 



Problemstillinger reist på temakurs 

• Plan- og bygningslovens plandel er fortsatt en utfordring 

• Behandling av nyanlegg innen områdekonsesjon 

• Estetiske krav til nye elektriske anlegg 

• Nabovarsel 

• Regler om oppdatering av kartverk 

B. 
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7. Elektromagnetiske felt og helse - Gjennomgang av status, presentasjon av 
informasjonsmateriell 
v/Merete Hannevik, Statens Strålevern 



Elektromagnetiske felt og helse 

Vurdering av de siste fem års forskning 1995-2000 

Innledning 

Eksponering for elektromagnetiske felt (EMF) og mulig helserisko har fått stor 
oppmerksomhet de siste ti årene. Flere ekspertgrupper har tatt opp problemstillingen i 
de senere år. Det siste omfattende dokument på området er rapporten fra en 
arbeidsgruppe nedsatt av National Institute of Environmental Health Sciences, USA 
(NlEHS, 1998). 

I mai 1994 forelå i Norge rapporten "Har lavfrekvente elektriske og magnetiske felt 
noen helsemessig betydning?" Den ble utarbeidet av et ekspertutvalg ledet av professor 
Morten Harboe. En embetsgruppe ledet av avdelingsdirektør Hans Ånstad laget en 
utredning basert bl.a. på denne rapporten. Utredningen ble utgitt som NOU 1995:20 
"Elektromagnetiske felt og helse: Forslag til forvaltningsstrategi." Regjeringen sluttet 
seg til konklusjonene i utredningen og orienterte Stortinget om dette i mai 1996. 

Stortinget har bedt om en ny gjennomgang av denne problematikken i år 2000. Sosial- 
og helsedepartementet oppnevnte derfor i desember 1999 et nytt ekspertutvalg med 
følgende sammensetning: 

forsker Tor Haldorsen, Kreftregisteret 
forsker Merete Hannevik, Statens strålevern 
forsker Ågot Irgens, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus 
overlege Knut Skyberg, Statens arbeidsmiljøinstitutt 
overlege Tore Tynes, Statens strålevern 
førsteamanuensis Amt Inge Vistnes, Fysisk Institutt, Universitet i Oslo 
seniorrådgiver Harald Siem, Sosial- og Helsedepartementet (sekretær for utvalget) 
Arbeidsgruppen har hatt tre møter, og avsluttet sitt arbeid i juni 2000. 

Utvalget gir her en oppdatert oversikt over kunnskapen vedrørende den helsemessige 
betydningen av eksponering for ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felt (EMF) i 
frekvensområdet 10 til 60 Hz, i yrke så vel som i boligmiljø, og evaluerer herunder 
relevante forskningsresultater. 

Utvalgets vurderinger 

Utvalget har sett på publikasjoner etter 1994 på følgende temaer: Mekanisme- og 
effektstudier av EMF, kreft blant eksponerte barn, boligeksponering og kreft blant 
voksne, yrkeseksponering og kreftrisiko, EMF relatert til abort, forsterskade og fertilitet 



og helseeffekter andre enn kreft og forplantningsskader etter eksponering i arbeid. 
Ekspertutvalgets konklusjoner fra 1994 er i hovedsak fortsatt gyldige. 

De vitenskapelige holdepunkt for at eksponering for svake EMF kan ha helsemessige 
effekter er fortsatt svake. I tiden 1994-2000 er flere hypoteser avkreftet som sannsynlige 
forklaringsmodeller, men noen nye er kommet til. Totalt sett synes hypotesene ikke å gi 
et klarere bilde av mulige mekanismer for hvordan svake felt kan gi en biologisk effekt 
nå enn for seks år siden. 

Holdepunkt for helsemessige effekter kommer i første rekke fra assosiasjoner vist i 
befolkningsstudier for to av de undersøkte kreftformer: leukemi blant barn og kronisk 
lymfatisk leukemi blant yrkeseksponerte voksne. Selv om resultatene fra enkeltstudier 
varierer mye, kan man fra en samlet vurdering av hittil publiserte studier se et mønster 
med en noe økt risiko med økende eksponering. Mønsteret er svakere for kronisk 
leukemi blant voksne enn for leukemi blant barn. I sum synes de nye studiene av 
leukemi blant barn å gi mindre støtte til utsagnet "De epidemiologiske studier tyder 
samlet på en relativ risiko i underkant av 2.0." enn de studier som forelå dengang. For 
hjernesvulst har nye studier gitt blandede resultater. Det samme gjelder for studier av 
brystkreft blant kvinner. 

Dyrestudier viser ikke noe konsistent mønster, selv om det sporadisk har vært rapportert 
signifikante effekter på svulstvekst. Dyrestudier har ikke vist økt forekomst av leukemi. 
Epidemiologiske studier av leukemi blant barn og voksne eksponert for EMF som er 
publisert etter 1994 gir fortsatt ikke grunnlag for entydig å peke på magnetfelt som en 
årsak til leukemi. Det synes derfor som de forbehold ekspertutvalget i 1994 tok på dette 
punkt bør opprettholdes. Epidemiologiske studier alene kan ikke bekrefte antagelsen om 
en årsakssammenheng. Siden det ikke finnes konsistente positive funn i dyre- eller 
mekanismestudier, er det ikke mulig å avklare om de viste effekter i epidemiologiske 
studier skyldes eksponering for EMF. 

Utvalget finner ikke at det pr. i dag er påvist andre skader og sykdommersom følge av 
eksponering for svake EMF. De gjennomførte befolkningsstudiene siden 1994 gir liten 
støtte for at elektromagnetiske felt har sterke effekter på abort, fosterskade eller 
fertilitet. Det er imidlertid fortsatt uavklarte funn. Nyere funn når det gjelder kroniske 
nevrologiske sykdommer, psykiske lidelser og hjertesykdom assosiert med hjertearytmi 
er interessante og vil nok bli gjenstand for videre studier. 

Utvalget konkluderer med at eksponering for EMF ikke kan betraktes som helt ufarlig, 
basert på det faktum at det pr. i dag finnes svake epidemiologiske holdepunkt for at slik 
eksponering kan utgjøre en noe økt risiko for leukemi. Funnene er for utilstrekkelige til 
at man vil foreslå en offentlig regulering av svake elektromagnetiske felt. Man bør 
likevel fortsette den løpende vurderingen av hvordan en skal praktisere restriksjoner for 
eksponeringer for meget kraftige felt, det vil si felt som kan føre til såkalte akutte 
effekter (magnetfeltverdier over 500 mikrotesla og elektriske felt over 10 kV/m). Da 
praktisk talt alle nordmenn bruker elektrisitet og derfor eksponeres regelmessig for 
EMF, bør man ved opplæring av publikum og regulerende myndigheter ha som mål å 
redusere omfanget av slik eksponering. 
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Mekanisme- og effektstudier av lavfrekvente elektromagnetiske felt 

Gjennomgangen av aktuell litteratur publisert etter det såkalte "ekspertutvalget" 
avsluttet sitt arbeid i mai 1994, er på ingen måter komplett. Det er publisert alt for 
mange og alt for mangeartede mekanisme/effektstudier til at disse kan dekkes på få 
sider med en overkommelig arbeidsinnsats. Bare i tidsskriftet Bioelectromagnetics er 
det siden mai 1994 publisert om lag 500 arbeider hvor i størrelsesorden en tredjedel er 
relevante mekanisme/effektstudier i modellsystemer. Det er i stedet valgt å gi noen 
smaksprøver på problemstillinger som er tatt opp og de resultatene som er fremkommet, 
og hensikten har vært å forsøke å gi et bilde av hvorvidt de siste års forskning vesentlig 
har endret synet på EMF-problematikken eller ikke. Aller først diskuteres likevel 
grenseverdier fordi disse indirekte sier noe om fagfeltets vurderinger av rapporterte 
effekter. 

Grenseverdier, er de like aktuelle? 
Som diskutert s 96 i NOU 1995:20 blir det indusert elektriske strømmer i kroppen 
dersom et menneske blir utsatt for tidsvariable elektriske eller magnetiske felt. Kraftige 
50 Hz felt (f.eks. slike vi finner nær større kraftforsyningsanlegg og smelteovner) fører 
til såkalte akutte effekter (se også s 126-7). Med akutte effekter menes ufrivillige og 
ukontrollerte muskelkontraksjoner/hjerneaktivitet og/eller ulike sanseinntrykk som bare 
har opphav i feltene. Denne type effekter er ikke nødvendigvis helseskadelige, men de 
er likevel klart uønsket i de aller fleste tilfeller. 
Det er i 1998 kommet nye internasjonale forslag til grenseverdier for eksponering for 
lavfrekvente elektromagnetiske felt (1). For 50 Hz foreslås følgende øvre grenser for 
yrkeseksponerte og den generelle befolkning: 

Befolkningsgruppe \Type felt: 
Yrkeseksponerte 
Generell befolkning 

Elektrisk 
10 kV/m 

5 kV/m 

Magnetisk 
500µT 
lO0µT 

Dette er på en måte de samme tallene som ble brukt i den forrige internasjonale 
anbefaling av grenseverdier (se NOUen side 153), men lettelser i kravene ved kortere 
eksponering eller eksponering bare for deler av kroppen er nå stort sett tatt ut. Av denne 
grunn representerer de nye forslagene til grenseverdien en viss skjerping i kravene i 
forhold til dem som forelå da ekspertutvalget laget sin rapport i 1994. 
Det er få arbeidstakere her i landet som utsettes for felt som er kraftige nok til å gi 
akutte effekter, men de foreslåtte grenseverdiene for yrkeseksponerte bør i slike 
sammenhenger tas seriøst. 
Dessverre er det ofte mange problemer knyttet til å vurdere hvordan grenseverdier skal 
anvendes. For eksempel vil personer som oppholder seg under en 300 eller 420 kV 
kraftledning lett kunne eksponeres for elektriske felt over 5 kV/m (kan finne felter opp i 
det dobbelte på steder der ledningene kommer nær bakken). Betyr det at kraftledninger 
bør henges høyere over bakken for å få ned de elektriske feltene, eller skal vi tolke 
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- - - - - - - - - - - -  

grenseverdiene slik at vi godtar en viss overskridelse for kortere perioder hver dag? 
Tilsvarende problem gjelder for magnetfelt, for det er mulig (om enn ikke vanlig) å 
finne forbruksartikler som gir høyere magnetfelt enn 100 µT for den generelle 
befolkningen. Bør slike forbys, eller hvordan håndterer vi en slik eksponering? Her er 
det kanskje noen avklaringer som gjenstår å bli gjort f.eks. av Statens strålevern. 
Det kan nevnes at det ikke har skjedd noen endring i policy med hensyn på grunnlaget 
for de foreslåtte grenseverdier fordi det bare er tatt hensyn til akutte effekter. En mener 
fortsatt at det hittil er for stor usikkerhet med hensyn på en mulig økt kreftfare (eller 
andre helsekonsekvenser) ved svakere felt, til at disse forholdene kan danne grunnlag 
for grenseverdier. 

Mekanismer ved svakere felt 
Det er ingen tvil om at kraftige felt gir uønskede biologiske effekter, men kan også langt 
svakere felt være "farlige"? Her er usikkerheten svært stor. Enkelte fysikere har brukt 
teoretiske argumenter for å estimere nedre grense for hvilke felt som kan tenkes å ha en 
biologisk effekt (2). Interessante betraktninger har kommet til etter 1994, og anslaget 
for svakeste felt som kan tenkes å gi en biologisk effekt er sunket noe etter som årene 
har gått. 
Med den såkalte "stokastisk resonans effekten" (se f.eks. (3)) kan en argumentere for at 
støy i visse sammenhenger kan gjøre et system mer følsomt for et ytre "signal" (f.eks. 
magnetfelt) enn det ellers ville vært. Tidligere trodde de fleste at bare det motsatte var 
mulig. Stokastisk resonans kan derfor i prinsippet forklare effekter ved noe lavere 
feltnivå enn en ellers ville tro var mulig. I hvor stor grad denne effekten har relevans for 
lavfrekvente elektromagnetiske felt er ikke ennå klarlagt. 
Det har også i de senere år vært en del fokus på den spesifikke responsen i biologisk vev 
ved ekstremt lavfrekvente elektriske felt. Den effektive elektriske permittivitet er 
bestemt for flere typer vev og for frekvenser helt ned i millihertzområdet, og det har vist 
seg at permittiviteten er uventet stor (se f.eks. (4) og referanser gitt i denne). En antar at 
resultatene skyldes prosesser i det elektriske dobbeltlaget av ladninger på overflaten av 
biologiske membraner. Dette peker på at lavfrekvente elektromagnetiske felt kanskje 
primært fører til en eller annen membraneffekt, noe som er i overensstemmelse med 
observasjonene av de akutte effekter. Det er imidlertid fortsatt uklart hvor mye denne 
effekten bidrar til observerte funn. 
Ellers har det de senere år vært en del fokus på å finne prosesser i biologiske celler eller 
organismer som har en naturlig "typisk tid" om lag lik periodetiden til et 50 til 60 Hz 
felt. Det kan være snakk om rotasjonshastighet til proteiner i en membran, til turn- 
around tiden til enzymer, eller tiden et molekyl eller ion tilbringer i bestemte hulrom i et 
protein (se omtale i (5)). Dersom det finnes naturlige resonansfenomener i biologiske 
celler, kan disse til en viss grad forklare observerte resonansfenomener. Denne 
vinklingen virker attraktiv etter hvert som det synes å bli stadig færre antall tilhengere 
av forklaringsmodellene omtalt som "syklotron-resonans" og "ione-paramtrisk 
resonans". 
For øvrig har det ikke skjedd vesentlige endringer i synet på mekanismer (se NOUen s. 
136) knyttet til radikalparhypotesen, magnetitt eller kalsiumoscillasjoner siden 1994. 
Det har heller ikke skjedd noe gjennombrudd i hvordan en kan definere en meningsfylt 
"dose", selv om en slags nedre grense ("treshold") muligens er i ferd med å bli etablert 
(se cellulære effekter nedenfor). Bortsett fra hva som er nevnt ovenfor, synes det ikke å 
ha kommet til andre mekanisme-hypoteser som har vakt markant interesse innen det 
aktuelle forskningsfeltet. 
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Kan en eventuell kreftfare knyttet til kraftledninger skyldes noe annet enn elektriske 
eller magnetiske felt? 
I NOU 1995:20 ble det drøftet om det er en årsakssammenheng mellom elektriske og 
magnetiske felt og en eventuell høyere forekomst av barneleukemi nær kraftledninger 
(ses. 150). Det er siden den tid fullført flere studier for å se om andre parametre enn 
felt, mer eller mindre tilfeldig assosiert med kraftledninger, kan forklare de observerte 
sammenhenger. 
Som nevnt i NOUen ble det i 1993 foreslått at elektriske og magnetiske felt nær 
kraftledningen førte til fokusering av kosmisk stråling i et område utenfor ledningen. 
Dette ble først undersøkt eksperimentelt, uten at den foreslåtte effekten kunne påvises 
(se for eksempel (6)). En detaljert teoretisk studie med omfattende regnemaskin- 
simuleringer har vist at kosmisk stråling faktisk øker i et område utenfor krafteldningen, 
men at effekten er så forsvinnende liten at den bare har teoretisk interesse (7). 
Det har vært diskutert om felter nær kraftledningen kan gi en endret utfelling av 
partikler nær kraftledninger, slik at f.eks. langtransportert forurensing blir avsatt lettere i 
nærheten av ledningen enn ellers (se NOUen s 133). En interessant studie ble slått opp i 
norsk presse høsten 1999 (8). Henshaw og medarbeidere viste her at den såkalte 
coronaeffekten fører til at lufta som passerer nær høyspentledninger blir netto negativt 
elektrisk ladd 1• Det medfører en høyere grad av partikkeldeposisjon i et område på opp 
til noen få hundre meter unna kraftledningen i den retningen vinden blåser. Selv om 
effekten er morsom fysisk sett, er det få som tar Henshaws spekulasjoner om mulig 
helseeffekt alvorlig. Han tror at luftionene kan føre til en dramatisk økning i absorbert 
dose av ioniserende stråling (vesentlig gjennom stråling fra radon) for folk som bor i 
nærheten, men han har ikke relevante målinger å vise til. Det er vanskelig å tro at de 
foreslåtte mekanismene kan føre til alvorlige helseeffekter for beboere nær 
kraftledningen. 
Helt siden Wertheimer og Leepers opprinnelige barnekreftstudie i Denver i 1979, har 
trafikkforurensing vært diskutert som en mulig forklaring på liknende måte som 
elektriske eller magnetiske felt. Denne hypotesen er undersøkt videre og har klare 
tilhengere blant folk ansatt i kraftselskapene i USA (se f.eks. (9)). Utenom denne 
kretsen synes ikke hypotesen å være mer vektlagt i dag enn den var i 1994. 
Totalt sett er bildet de siste årene blitt mer mangfoldig med hensyn på mulige 
forklaringsmodeller for en eventuell økt leukemihyppighet nær kraftledninger, men 
hovedkonklusjonen har neppe endret seg mye. 

Biologiske modellsystemer og - responser 
Det har vært diskutert om elektromagnetiske felt under en kraftledning påvirker 
hjerterytmen til mennesker eller dyr. Både positive og negative studier er publisert, og 
det er vanskelig å trekke noen bestemt slutning. En interessant studie hevder at kyr som 
beitet under kraftledninger fikk endrede ioneforhold i blodet og spinalvæsken (10). 
Funnene var klart statistisk signifikante. Det er uvisst om denne responsen kan tilskrives 
en generell stressreaksjon eller om feltene kan ha hatt en innflytelse mer direkte. Det er 
kjent at dyr med pels kan "føle" elektriske felt under høyspentledninger, og dessuten 
høre lyden fra ledningene. Begge deler kan føre til stressresponser. De 
elektromagnetiske feltene kan derfor indirekte ha en uheldig effekt på dyr selv om 
feltene i seg selv er for svake til direkte effekt. 

1 Elektroner har høyere mobilitet i luft enn positive ioner, slik at flere elektroner skyves ut i områdene 
utenfor kraftledningen i løpet av den negative del av 50 Hz perioden enn positive ioner skyves ut i løpet 
av den positive del av 50 Hz perioden. 
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For kuriositetens skyld kan det nevnes at villdyr så som rein (men kanskje ikke elg) skyr 
kraftledninger i opp til flere kilometers avstand under kalving (11). Det er nærmest 
utenkelig at dette skyldes en direkte effekt av elektromagnetiske felt fra kraftledningen, 
men indirekte effekter knyttet til "psykologiske faktorer" er tenkelige. En finner et 
liknende fenomen f.eks. for rein nær den store oljeledningen gjennom Alaska. Effekten 
er uheldig fordi den fører til overbeiting av områder utenfor et flere kilometer bredt 
bånd langs kraftledningen, og tilsvarende lite utnytting av beitelandet innenfor dette 
båndet. Effekten har betydelige økonomiske konsekvenser. 

Genetiske studier og lavfrekvente elektromagnetiske felt 
McCann har relativt nylig gjennomgått forskningen innen genotoksiske effekter av 
lavfrekvente elektromagnetiske felt (12). Mange studier er gjennomført, med vidt 
forskjellige cellelinjer, eksponeringslengder på mellom få minutter til flere døgn, og 
feltverdier mellom noen få mikrotesla til flere millitesla. En har søkt etter DNA skader, 
kromosomeffekter, mutasjoner, gen-uttrykk ("gene expressions"), translasjon og protein 
syntese. Selv om det altså er gjennomført mange studier, er det ikke fremkommet noe 
konsistent bilde av effekter. Et unntak er kanskje mutasjoner. Dersom celler først 
bestråles med ioniserende stråling, og dernest eksponeres for et kraftig (1-400 mT) 50 
eller 60 Hz magnetfelt, synes det som om reparasjonen av skader i DNA blir mindre 
effektiv slik at mutasjoner lettere oppstår (se for eksempel (13)). 

Andre celleeffekter 
Det er gjennomført et stort antall studier av effekter på cellulært nivå som skyldes 
eksponering for lavfrekvente elektromagnetiske felt. Det har vært studert 
signaloverføringer over cellemembranen ("signal transduction"), kalsium regulering og 
fluks over membranen (bl.a. såkalt kalsium oscillasjoner, se for eksempel (14)), 
signalveier som går via reseptorer ("receptor-mediated signaling pathways"), celle-celle 
kommunikasjon over såkalte gap-junctions, regulering av celledeling, enzym syntese og 
aktivitet, programmert celledød (apoptose). Videre har en studert cellers produksjon av 
ekstracellulær matrix, hvordan celler fester seg til ulike underlag (adhesjon), cellers 
form (15) og deres bevegelser m.m. Det er vanskelig å trekke klare slutninger av 
forsøkene som er gjort. På den ene siden er det en god del negative funn (ingen effekt), 
men på den annen side finnes det forsøk som kan virke grundige og vel gjennomført 
som faktisk kommer ut med statistisk signifikante effekter av elektriske eller 
magnetiske felt. I en rekke av disse sistnevnte studiene er det brukt magnetfelt i mT- 
området og eksponeringer over mange timer. De induserte elektriske feltene i mediet er 
beregnet å være om lag 100 µV/meller opp til en størrelsesorden høyere eller lavere 
(antatt isotrop løsning). Siden en del mener å finne effekter ved elektrisk felt 
eksponering alene, og at magnetfelteksponering som gir effekt, synes å føre til induserte 
elektriske felt om lag av samme størrelsesorden som gitt ovenfor, trekker noen den 
slutning at effekten til syvende og sist er en elektrisk felt (eller elektrisk strøm) effekt 
(16). 

Samlet vurdering av mekanisme- og effektstudier 
Det finnes mange hypoteser som forsøker å forklare mekanismen som ligger bak 
effekter av svake/ lavfrekvente elektromagnetiske felt. Noen av hypotesene er knyttet til 
basale fysiske prinsipp, mens andre hypoteser er mer upresise og/eller sammensatte. I 
NOUen er det gjennomgått et bredt utvalg av slike hypoteser. I denne oversikten har vi 

2 Med svake felt menes de som ikke gir akutte effekter. 
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bare berørt noen ganske få. I tiden 1994-2000 er flere hypoteser avkreftet som gode 
forklaringsmodeller, men noen nye er kommet til. Totalt sett synes hypotesene ikke å gi 
et klarere bilde av mulige mekanismer for hvordan svake felt kan gi en biologisk effekt 
nå enn for seks år siden. 
Det er også siden 1994 gjennomført et stort antall modellstudier, bl.a. på celler og dyr, 
for å påvise biologiske effekter av lavfrekvente elektromagnetiske felt. Likevel kan det 
hevdes at det fortsatt i år 2000 neppe er påvist sikre og reproduserbare biologiske 
effekter som ikke kan tilskrives induserte elektriske strømmer eller indirekte effekter. 
Enkelte laboratorier klarer å påvise biologiske effekter gjentatte ganger, men resultatene 
er nær uten unntak vanskelige å reprodusere i andre laboratorier. 
Selv om detaljer i NOU 1995:20 nå er utdaterte, synes likevel hovedvurderingene med 
hensyn til rapporterte mekanisme/effektstudier ikke å ha endret seg stort fra 1994 til år 
2000. 
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Bolig nær kraftledning og kreftrisiko hos voksne. 

NOU 1995:20 konkluderte med "Det er ikke påvist noen generell økning i forekomst av 
kreft i boliger nær kraftledninger, verken hos barn eller voksne." Nedenfor gis en 
gjennomgang av et utvalg epidemiologiske studier gjennomført på kreft hos voksne 
etter 1993. I studiene relatert til bolig nær kraftledning, er eksponering basert på avstand 
fra kraftledning og/eller beregnede magnetfelt. I noen få studier er også spotmålinger 
(2,7,12) foretatt for å evaluere de beregnede verdiene. Enkelte studier ser også på 
kumulert eksponering som magnetfelt x år (2,3,12). 

Brystkreft. 
To amerikanske studier har sett på forekomst av brystkreft hos unge kvinner (under 50- 
55 år) relatert til bruk av elektriske varmetepper (6 og 8). De har vurdert mer eller 
mindre kontinuerlig bruk gjennom natten de siste 10 år før diagnose. De fant ingen 
statistisk signifikant økt brystkreftforekomst. I et leserbrev (9) sammenstiller Vena og 
medarbeidere resultatene fra studien blant unge kvinner (8) med en tidligere studie av 
brystkreft blant kvinner eldre enn 50 år (10). Analysen viste en statistisk signifikant 
øktt brystkreftforekomst ved bruk i mer enn 2 eller 5 år, mens bruk i 10 år viste en 
lavere forekomst. En finsk studie (11) fant en redusert risiko for brystkreft blant 
kvinner med bolig nær 110-440 kV kraftledninger (beregnede magnetfelt). En 
amerikansk studie ( 1) fant heller ingen støtte for en slik sammenheng, basert på avstand 
fra kraftledning (bolig nærmere enn 150 m). Den fant heller ingen støtte for en 
sammenheng med bruk av elektrisk teppe eller elektrisk oppvarming i bolig. En studie 
fra Taiwan (7) fant ingen økt brystkreftrisiko ved bolig nærmere enn 50 m 
sammenlignet med bolig utenfor 100 m fra kraftledning. 
I to svenske studier som delvis er basert på samme materiale, fant de ingen 
sammenheng mellom bolig nær 220-440 kV kraftledninger og brystkreft totalt, men 
resultatene indikerte en ikke-signifikant økt beregnet risiko for brystkreft hos unge 
kvinner eksponert for felt over 0,2 µT i boligen. Materialet var imidlertid for lite til å 
trekke en konklusjon (3 og 5). I den ene studien (5) ble både yrkeseksponering og 
boligeksponering analysert. Resultatene var i overenstemmelse med de funn som ble 
gjort for boligeksponering alene. 

Leukemi. 
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Li et al. (7) fant en signifikant økt beregnet risiko (OR=2.0) for leukemi hos voksne, 
særlig akutt lymfatisk leukemi (ALL) ved bolig nærmere enn 50 m fra kraftledninger 
med spenning over 69 kV og en ikke-signifikant økt risiko ved beregnede felt over 0,2 
µT. 
I den finske boligstudien (11) er en utdyping av leukemi fra det samme materiale gjort 
(12). De fant en femdobbel økning av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos voksne 
relatert til langvarig eller tidligere eksponering for magnetfelt over 0.1 µT, men tallene 
er små og dermed er resultatet usikkert. De fant ingen økt beregnet risiko for A.ML og 
ALL. For leukemi generelt fant de ingen økt forekomst. 
Feychting og Ahlborn (2) har studert sammenheng mellom leukemi hos voksne og 
magnetfelt fra kraftledning nær bolig. De fant ingen økt forekomst av leukemi totalt 
eller av kronisk lymfatisk leukemi (KLL), men en ikke-signifikant økt risiko for akutt 
myelogen leukemi (A.ML) og kronisk myelogen leukemi (KML). De estimerte 6g 
kumulativ dose i løpet av 15 år før diagnose og fant en ikke-signifikant økt risiko for 
høyeste eksponeringskategori (mer enn 2.0 µTår)  for A.ML og KML. Konklusjonen 
deres var at denne studien gir noe støtte for at det kan være en sammenheng mellom 
eksponering for magnetfelt fra kraftledninger og akutt og kronisk myelogen leukemi hos 
voksne. 

Hjernesvulst 
Li et al. (7) fant ingen økt hyppighet av hjernesvulst hos voksne assosiert med bolig nær 
kraftledning i Taiwan. En amerikansk studie (13) fant heller ingen sammenheng, men 
påpekte at den heller ikke kan påvise det motsatte, særlig ikke for nivåer over 0,3 µT. 
Den svenske voksenkreftstudien av Feychting og Ahlborn (2) viste ingen økt forekomst 
av kreft i det sentrale nervesystem relatert til beregnete magnetfelt og kumulert 
eksponering. 

Andre kreftformer. 
En studie har undersøkt sammenheng mellom prostatakreft og bruk av elektrisk teppe 
eller vannseng (14). Antagelsen om en økt risiko ble ikke bekreftet, men en del 
usikkerhet er forbundet med studien. 
I den finske boligstudien (11) er kreft-risiko hos voksne generelt analysert. Vurdering 
av eksponering er basert på beregnede magnetfelt og eksponering kumulert over år. 
Analysen viste ingen økt total kreftrisiko, men for myelomatose ble det vist en statistisk 
signifikant økt risiko blant menn (OR=l,2) Blant kvinner fant man en redusert risiko. 
Man fant ingen sammenheng mellom magnetfeltstyrke og risiko. For malignt melanom 
ble det vist en liten økt risiko, økende med eksponeringsnivå. Hyppighet av colon 
cancer hos kvinner økte med eksponering, signifikant for høyeste eksponeringskategori. 

Oppsummering. 
Basert på denne gjennomgangen av nyere studier, synes det fortsatt ikke å være støtte 
for at magnetfelt i bolig kan medføre økt risiko for hjernesvulst hos voksne. Enkelte 
studier indikerer en sammenheng mellom brystkreft hos unge kvinner (under 50 år) og 
eksponering for felt over 0,2 µT, men resultatene er usikre på grunn av små materialer. 
Videre er det ikke påvist noen sammenheng for leukemi totalt, men for enkelte typer 
leukemi er resultatene mere blandede, en studie indikerer økt risiko for KLL og ikke 
for AML og KML, mens en annen finner det motsatte. Resultater knyttet til analyser av 
undergrupper av leukemi kan være beheftet med problemer knyttet til ulik praksis når 
det gjelder diagnostikk, koding og registrering. 
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Siden 1982 er mer enn 100 studier angående yrke-kreft og elektromagnetiske felt blitt 
gjennomført. De tidlige studiene baserte seg på jobbtittel alene. Nyere studier har 
inkludert mer eller mindre sofistikerte eksponeringsdata. I det følgende refereres i 
hovedsak artikler publisert etter medio 1994. 

Alle kreftformer . 
I en stor amerikansk studie av kreftdødelighet blant ansatte i kraftforsyning (Savitz og 
Loomis, 1995) fant man en svak, men statistisk signifikant økende beregnet risiko med 
økende eksponering for magnetfelt. 

Leukemi 
Dette var den første kreftform som ble diskutert i relasjon til eksponering for EMF. De 
fleste publiserte studier er basert på jobbtitler alene. Undergrupper av leukemi har også 
vært undersøkt. Den amerikanske dødelighetsstudien (Savitz og Loomis, 1995) blant 
ansatte i kraftforsyning, fant ingen sammenheng med total leukemidødelighet. I 
analyser av undergrupper fant man en ikke-signifikant øket dødelighet av akutt 
myelogen leukemi (AML), men ingen økt død av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). En 
annen amerikansk studie basert på målte felt og forekomst av leukemi fant en moderat 
økning i risiko (London et al., 1994). For alle undergrupper fant man risikoestimater av 
samme størrelsesorden som for leukemi totalt (OR=l,3). Feychting et al. (1997) fant en 
øket risiko for leukemi blant bosatte ved kraftledning ved yrkeseksponering over 0,2 
µT., Den økte risikoen gjaldt både AML og KLL. Alfredsson et al. (1996) fant en økt 
risiko (ikke-signifikant) for lymfatisk leukemi blant lokomotivførere og konduktører på 
svenske jernbaner. I en stor registerbasert studie fra England fant man økt risiko for 
leukemi i elektriske yrker (Fear et al. 1996). I en annen amerikansk studie der 
eksponering for elektriske felt ble analysert fant man ingen assosiasjon for leukemi 
(Kheifets et al., 19971). En kanadisk studie basert påjobb-eksponerings matriser fant en 
assosiasjon mellom elektriske felt og leukemi (Miller et al., 1996). I metaanalyser av 
yrkeseksponering og leukemi har man konkludert med en moderat økning i risikoen 
(Kheifets et al., 19972). Samlet vurdert gir studier etter 1994 fortsatt støtte til antagelsen 
om at eksponering for elektromagnetiske felt i yrket kan medføre økt risiko for leukemi, 
særlig gjelder dette KLL. 

Hjernesvulst 
En mortalitetsstudie basert på målte magnetfelt (Savitz og Loomis 1995) fant en 
signifikant assosiasjon i den høyeste eksponeringskategorien med en tendens til økende 
risiko med økende eksponering. En analyse av eksponering for målte elektriske felt i 
den franske kraftforsyningskohorten, viste en sammenheng med hjernesvulst (Guenel et 
al 1996). Økt risiko for hjernesvulst i elektriske yrker (basert på jobbtittel) ble også 
funnet i en stor britisk studie (Fear et al., 1996). Feychting et al (1997) fant ingen 
assosiasjon og det samme gjelder Harrington et. al. (1997). En studie fra sentrale deler 
av Sverige fant en ikke-signifikant økt risiko for hjernesvulst i elektriske yrker både når 
jobb-tittel og målte felt ble analysert (Rodvall et al., 1998). 

Brystkreft 
Brystkreft er den vanligste kreftform blant kvinner og en av 10 kvinner vil utvikle slik 
kreft. Stevens og Davis (1996) har foreslått at økt bruk av elektrisitet kan ha medvirket 
til den økning man har sett av brystkreft i den vestlige verden de siste tiårene. En dansk 
studie blant ansatte i kraftforsyning (Johansen og Olsen 1998) fant ingen sammenheng 
hverken for kvinner eller menn. Tre studier fra USA basert på jobbtitler ga blandede 
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resultater, men ingen overbevisende støtte til en sammenheng mellom EMF i yrket og 
brystkreft blant kvinner (Coogan et al., 1996, Cantor et al., 1995, Loomis og Savitz, 
1994). Loomis og Savitz analyserte brystkreft dødelighet og fant en økt risiko blant 
kvinner i elektriske yrker (OR=l,38). Cantor et al. (1995) brukte en yrkeshygieniker til 
å klassifiserte yrker i tre eksponeringsnivåer for magnetfelt. For svarte kvinner viste 
analysen en signifikant økt risiko i den mellomste kategorien, men ingen økende trend 
for økende eksponering. Materialet her var det samme som det Loomis & Savitz (1994) 
analyserte, men resultatene var ikke helt sammenfallende. Coogan et al. (1996) fant en 
ikke signifikant økning i brystkreftrsiko blant kvinner med mulighet for høy 
eksponering for magnetfelt, og et signifikant resultat for brystkreft blant unge kvinner 
(<50 år) i samme kategori. I Norge har Kliukiene et al. (1999) undersøkt brystkreft blant 
yrkesaktive kvinner eksponert for magnetfelt (kumulerte doser basert på tid i 
magnetfelt over bakgrunnsnivå og målte magnetfelt for syv timers arbeidsdag basert på 
målinger av Floderus og medarbeidere. I studien fant man en liten økning i forekomst 
av brystkreft både blant unge ( <50 år) og eldre (>50 år) eksponerte kvinner ved analyser 
av begge eksponeringsmål, men andre eksponeringer i yrket kan ha bidratt til den økte 
forekomsten . En svensk undersøkelse blant kvinner bosatt nær kraftledning (Forssen et 
al., 2000), fant ingen økt risiko i totalmaterialet knyttet til yrkeseksponering over 0,25 
µT. For kvinner under 50 år ble det for samme eksponering funnet en ikke-signifikant 
økt forekomst (1,5). Brystkreft blant menn ble undersøkt i en amerikansk 
mortalitetsstudie basert på jobb-eksponeringsmatriser for en rekke yrker. Studien fant 
ingen sammenheng (Cocco et al., 1998). Det samme gjelder en svensk studie av 
brystkreft blant menn basert på målte magnetfelt (Stenlund og Floderus 1997). 

Andre kreftformer 
Armstrong et al.(1994) fant en sammenheng mellom kumulert eksponering for pulsede 
elektromagnetiske felt og lungekreftmortalitet i en kohort av franske og kanadiske 
ansatte i kraftforsyning. I en studie fra Sverige basert på målte magnetfelt applisert på 
yrkestitler fra folketellingen 1970 der en rekke kreftformer ble analysert, ble det i følge 
forfatterne vist en økt risiko for testikkelkreft og økt risiko for livmorkreft blant de med 
mer entydig eksponering (Floderus et al., 1999). 

Oppsummering 
Utvalget som avga sin innstilling i 1994 konkluderte som følger: "Det er ikke entydige 
resultat fra epidemiologiske undersøkelser av folk som eksponeres for 
elektromagnetiske felt i yrket. Det finnes indikasjoner på at feltene er assosiert med en 
noe hyppigere forekomst av hjernekreft, leukemi og brystkreft, men her er usikkerheten 
svært stor." Studier publisert etter 1994, har bidratt med nye data særlig når det gjelder 
leukemi og brystkreft. Antagelsen om en sammenheng mellom magnetfelteksponering 
og leukemi er ikke blitt svekket. Særlig gjelder dette kronisk lymfatisk leukemi blant 
yrkeseksponerte. For hjernesvulst har nye studier gitt blandede resultater. Det samme 
gjelder for studier av brystkreft blant kvinner. Tre nye studier av mannlig brystkreft har 
ikke vist noen sammenheng. 
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Barnekreft 

I sine vurderinger sa det faglige utvalg som vurderte mulig helsefare knyttet til 
lavfrekvente elektriske og magnetiske felt :"Epidemiologiske undersøkelser taler for at 
leukemi forekommer oftere blant barn som vokser opp nær kraftledninger enn andre 
barn. " og "Det har ikke vært mulig ut fra epidemiologiske studier å bestemme årsaken 
til økt forekomst av leukemi hos barn som vokser opp nær kraftledninger: Mange 
faktorer kan spille inn. Likevel mener utvalget at studiene synes å peke mest i retning av 
magnetfelt. De epidemiologiske studier tyder samlet på en relativ risiko i underkant av 
2.0." Når utvalget bruker resultater fra enkeltstudier, settes ofte "vokser opp nær 
kraftledning" som det samme som "målt/estimert magnetfelt større enn 0.2 µT". 
Vi har funnet fram til 11 publikasjoner etter 1995 med originalresultater fra 
barnekreftstudier. Enkelte studier har resultert i mer enn en publikasjon mens det er 
også publikasjoner som har samleresultater fra to enkeltstudier. Vi regner derfor at det 
er ni studier. De er gjennomført i åtte ulike land og er alle er pasient-kontroll studier. De 
har fra 56 til over to tusen pasienter. De største er barnekreftstudien i United Kingdom 
(2262 pasienter) og studien av akutt lymfatisk leukemi (ALL) i USA (640 pasienter). 
Studiene legger hovedvekt på det magnetiske felt i boligen og alle har mål for dette. De 
fleste har gjennomført målinger i boligen som grunnlag for dette. I studiene har en 
samlet opplysninger om ulike potensielle forstyrrende faktorer som en justerer for i 
analysen. Det synes som disse faktorene i liten grad forstyrrer analysen av effekten av 
de elektriske og magnetiske feltene. I analysene søker en å belyse to forhold. For det 
første ser en om de som er eksponert i høyest grad har en høyere risiko enn de som er 
eksponert i lavest grad. For det andre ser en om det er stigning i risiko når materialet 
deles i tre eller flere grupper mht. eksponering. 
I tabellen nedenfor er summert opp resultatene for magnetfelt. Det angis en oddsratio 
for kategorien over 0.2 µ T i  forhold til laveste kategori. Coghill rapporterer ikke noe 
effektmål for magnetfelt men han bemerker at det ikke er noen signifikant sammenheng. 

Studie Oddsratio 95%-konf.int. Merknad 

Dockerty 5.2 0.9-30.8 Daytime 

Green 1.47 0.44-4.85 Interior average,>- 0.15 µT 

Linet 1.24 0.86-1.79 

McBride 1.12 0.69-1.80 Over og under 0.2 µT 

Michaelis 2.3 0.8-6.7 Over og under 0.2 µT 

Petridou 1.5 0.60-3.75 Øverste kvintil 
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0.3 

0.90 

0.0-2.1 

0.49-1.63 

I >-0.14 µT 

Det er i varierende grad rapportert trendtester mht magnetfelt. Coghill og Michaelis 
unndrar seg trendvurdering. I Dockerty kan det foreligge en statistisk signifikant trend. I 
de andre synes det ikke å foreligge slike. I de to største studiene, Linet og UK, 
rapporteres det at det ikke foreligger statistisk signifikant økende risiko med økende 
eksponering. 
I sum synes de nye studiene å gi mindre støtte til utsagnet "De epidemiologiske studier 
tyder samlet på en relativ risiko i underkant av 2.0." enn de studier som forelå den gang. 
I de større studiene publiseres detaljerte risikoestimater for ulike magnetfeltnivåer og 
det synes som en risiko på 2.0 heller bør knyttes til eksponering over 0.4 µ T e n n  
eksponering over 0.2 µT. 
Fem av studiene har mål for det elektriske feltet. Den minste av studiene (Coghill) har 
et statistisk signifikant resultat. 
Alle studiene bruker mål for det magnetiske felt og det kan tas som et uttrykk for at 
fagfolk mener det er viktig. Men resultatene fra de nyere epidemiologiske studiene gir 
ikke grunnlag for å peke på magnetfeltet som årsak til barneleukemi. Det synes derfor 
som de forbehold utvalget tok på dette punkt bør opprettholdes. 
Utvalget mente at det for andre kreftformer enn leukemi var langt svakere grunnlag for 
å tro at det forelå en effekt av å vokse opp ved kraftledning. Tre av studiene gir 
resultater for andre kreftformer enn leukemi og ingen påviser forhøyet risiko. Så de nye 
studiene gir økt støtte til synspunktene til utvalget. 
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Abort, fosterskade, fertilitet 

På grunnlag av utvalgte søkekriterer i Medline, ble relevante artikler siden midten av 
1994 plukket ut. Tretten studier omhandler EMF og reproduktiv helse hos mennesker, 
tolv er dyrestudier. Videre er det publisert syv oversiktsartikler over tidligere studier hos 
mennesker og dyr (Robert 1999, Brent 1999, Tas et al. 1996, Robert 1996,Wartenberg 
1996, Valberg 1996, Delpizzo 1994), fire artikler omhandler mulige biologiske 
mekanismer (Graham et al. 1999, Cooper 1996, Valberg 1996, Daya 1994). Fire 
publiserte arbeider refererer yrkeshygieniske målinger og målemetoder som vil kunne 
bedre kvaliteten på epidemiologiske studier (Juutilainen 1996, Abdollahzadeh et al. 
1996, Wilson et al. 1996, Haes et al. 1995). 
Studier av risiko for spontanaborter 
En nyere amerikansk prospektiv studie (Belanger et al.1998) studerte forekomst av 
spontanaborter etter 12. svangerskapsuke hos 2967 kvinner. Opplysninger om 
strømkode (wire-code), samt bruk av elektrisk varmetepper/vannseng i hjemmet ved 
konsepsjon og ved intervju ble innsamlet. Studien støttet ikke hypotesen om at wire- 
code, og elektrisk oppvarmede senger er en risikofaktor for spontanaborter, men ga 
visse indikasjoner på økt forekomst av aborter ved bruk av elektriske teppe rundt 
konsepsjonstidspunktet. 
Studier av risiko for medfødte misdannelser 
To artikler studerer forekomst av medfødte misdannelser relatert til bruk av elektriske 
varmetepper/vannsenger i fosterperioden. Den ene (Shaw et al. 1999), studerte 
forekomst av nevralrørsdefekter og leppeganespalte i to pasient-kontrollstudier. Ingen 
økt forekomst ble funnet. Den andre, pasient kontrollstudie nøstet i en registerstudie, 
studerte forekomst av urinveisanaomalier (Li et al. 1995). Heller ikke her fant man økt 
forekomst i den generelle befolkning, men rapporterte en viss økning hos subfertile 
kvinner. Studien ble kritisert fordi resultatet ble tillagt for stor betydning (Hatch 1995). 
En svensk studie (Tornquist 1998) studerte bl.a. forekomst av misdannelser hos barn 
med fedre i kraftindustrien. Barn av 2077 eksponerte fedre hadde ingen økt forekomst i 
forhold til kontrollgruppen (barn til menn som hadde arbeidet i kraftindustrien, men 
ikke i forbindelse med det aktuelle svangerskapet). En fransk pasient-kontroll studie 
(Robert et al. 1996), studerte forekomst av misdannelser relatert til boligavstand til 
kraftledning. Studien fant ingen assosiasjoner, imidlertid var studien liten og kunne bare 
oppdage sterke effekter. 
Studier av risiko for lav fødselsvekt, kort svangerskapsvarighet 
Tornquist's (Tornquist 1998) studie fant ingen sammenheng mellom lav fødselsvekt og 
kort svangerskapsvarighet og yrkeseksponering hos far. En studie (Grajewski et al. 
1997) knyttet utfallene til eksponering fra dataskjermterminaler (VDT). Studien fant 
ingen økt forekomst for fødselsvekt under 2800g eller fødsel før 37. svangerskapsuke 
blant kvinnelige telefonoperatører eksponert for VDT. 
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En amerikansk prospektiv studie (Bracken et al. 1995), studerte disse utfallene hos 2967 
kvinner relatert til wire-code, hjemmeeksponering og eksponering ved bruk av elektrisk 
oppvarmede senger. Det ble foretatt en grundig eksponeringskartlegging med målinger. 
Studien fant ingen økt forekomst. En kort-artikkel fra en amerikansk delstudie (Savitz et 
al. 1994) fant en noe økt forekomst av lav fødselsvekt relatert til wire-code og 
eksponering for magnetfelt i hjemmet. På grunn av små tall ønsket ikke forfatterne å 
trekke sikre konklusjoner. 

Studier av risiko for redusert fertilitet 
En dansk studie (Hjollund et al. 1999) fulgte 57 par som planla første graviditet i 6 
måneder eller til graviditet. Grundige eksponeringsmålinger ble foretatt og flere 
eksponeringsmål ble benyttet. Studien fant ingen konsistent støtte for hypotesen om 
effekt på fertilitet. På grunn av liten populasjon, kunne bare store effekter avdekkes. En 
fransk studie (Mur et al. 1998) studerte fødselsrate hos 692 aluminium- 
smelteovnsarbeidere (eksponert for statiske magnetfelt og vanne) og 588 arbeidere som 
ikke var eksponert for dette. De fant ingen redusert fødselsrate hos 
smelteovnsarbeiderne. En amerikansk pasient-kontroll studie (Lundberg et al. 1995) 
studerte mannlig subfertilitet knyttet til magnetfelt. Ingen subfertilitet ble påvist. 
Studier av endret kjønnsratio 
Kjønnsratio hos barn av fedre utsatt for kraftige felt har vist motstridende observasjoner 
(NOU 1995:20). Redusert andel gutter blant barn av smelteovnsarbeidere i en 
amerikansk studie (Milham 1993), initierte en norsk studie (Irgens et al.1997). På 
grunnlag av Medisinsk fødselsregister og folketellinger, ble smelteverksarbeidere 
kategorisert. En tendens til redusert kjønnsratio ble observert hos barn med fedre i 
smelteverksindustri, men funnene var ikke statistisk signifikante. Også hos mødre som 
arbeidet i aluminiumsindustri ble påvist en reduksjon, men dette er basert på små tall. 

Øvrige norske studier 
Sædkvalitet ble undersøkt og relatert til fars yrkeseksponering som ble kategorisert ut 
fra spørreskjema. (Irgens et al. 1999), (ennå ikke sitert i Medline). En tendens til 
redusert sædkvalitet ble sett hos menn i 'elektriske' yrker. 

Dyrestudier 
Brent hevdet i sin review-artikkel over dyrestudier og lavfrekvente elektromagnetiske 
felt (Brent 1999) at slike forsøk bør foretas på primater for å kunne ha overføringsverdi 
til menneske. 
Samtlige studier sammenligner eksponerte grupper med uksponerte. Flere generasjoner 
rotter ble eksponert for kontinuerlig og pulserende magnetfelt (MF) (Ryan et al. 1999). 
Studien viste ingen endring i fertilitet, resorbsjoner (aborter) eller kjønnsratio. 
Befruktede mus ble eksponert i 18 døgn for kontinuerlig og sagtakkete felt (Huuskonen 
et al. 19981). Studien viste ingen endring i resorpsjoner, misdannelser, vekt, antall døde, 
men en viss økning i skjellettmisdannelser. Befruktede mus ble eksponert for VDT-lik 
felt i 18 døgn (Huuskonen et al. 19982). Studien viste ingen forskjell mellom eksponerte 
og ueksponerte i antall implantater, resorpsjon, misdannelser, døde, vekt og micronuclei 
i benmarg. Kontinuerlig eksponering av kyllingegg med EMF felt fra VDT, viste økt 
forekomst av død før klekking hos de eksponerte eggene (Youbicier-Sirno et al. 1997). 
Befruktede rotter ble eksponert for 60 Hz kontinuerlig og diskontinuerlig magnetfelt 
(Ryan et al. 1996). Det ble ikke sett endring i resorpsjon, misdannelser og døde. 
Befruktede kyllingegg ble eksponert for intermitterende 50Hz, 200µT (Veicsteinas et al. 
1996). Ingen endring ble påvist i vekt og fertilitet ved dag 7,12,18, heller ikke 
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histologiske endringer. Vaktelegg ble eksponert for EMF, 50Hz og lOOHz med 
forskjellig feltstyrke (Terol et al. 1995). Ingen funn ble gjort ved 50Hz, noen ved 100 
Hz. Befruktede mus ble eksponert for pulserende MF-felt (Chiang et al. 1995), man fant 
ingen ulikheter mellom grupper. Hannmus ble eksponert for 50 Hz felt før parring dag 
1, 3, 5, 7, 9 (Kowalczuk 1995), ingen endring i antall gravide hunner, døde og levende 
avkom. Befruktede rotter ble eksponert for statisk, tidsvarierende 50Hz MF (Mevissen 
et al. 1994), det var ingen endring i antall implantat, døde, resorpsjoner, misdannelser 
og vekt. Det ble sett en reduksjon i antall fetus i gruppen som ble eksponert for 
statistske magnetfelt. Befruktede mus ble eksponert for 50 Hz MF (Kowalczuk et 
al.1994 ), det ble ikke rapportert forskjeller mellom gruppene. 

Oppsummering 
De gjennomførte human-studiene siden 1994 gir liten støtte for at elektromagnetiske felt 
har sterke effekter på abort, fosterskade eller fertilitet. Det er imidlertid fortsatt 
uavklarte funn som bør belyses i ny forskning. De fleste dyrestudiene viser ingen 
assosiasjoner med EMF, men to av studiene viser effekter i fosterperioden. 
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Helseeffekter andre enn kreft og forplantningsskader etter eksponering i arbeid 
for EMF 

Siden 1992 har forskningen på annet enn kreft og forplantningsskader spesielt rettet seg 
mot hormon-effekter, depresjon/selvmord, enkelte nevrologiske lidelser og hjerte-kar- 
sykdommer. I tillegg kommer studier på "overfølsomhet mot elektrisitet" og hudlidelser 
ved dataskjerm, men slik forskning har nesten utelukkende foregått i Norden. Det er 
ikke påvist nye sammenhenger mellom EMF og helseskader, mens sammenhengen 
mellom EMF og depresjon/selvmord synes noe bestyrket. Mekanismene er fortsatt 
uklare. 
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Overfølsomhet mot elektrisitet eller elektriske felt har ikke latt seg bekrefte i dobbelt- 
blinde provokasjonsforsøk (Toomingas, 1996). 
Hormoner. Redusert utskillelse av nedbrutt melatonin er beskrevet hos arbeidere i 
elektrisk industri (Burch et al, 1999). Effekten ble modifisert av lyseksponering i 
arbeidet. Andre har funnet tilsvarende. 
Psykiske effekter. Siden 1992 er det publisert flere epidemiologiske undersøkelser om 
EMF felt og depresjon og eller selvmord. Verkasalo (1997) observerte 4,7 ganger så 
hyppig alvorlig depresjon blant de som bodde mindre enn 100 meter fra 
høyspentledninger. I en undersøkelse fra i år beskrev Wijngaarden et al opptil 3,6 
ganger forekomst av selvmord blant de høyest eksponerte i en cohort på 138 905 
mannlige arbeidere i elektrisk kraftprodusjon. Det var en tydelig dose-respons tendens. 
Baris et al rapporterte i 1996 (a) opptil 2,76 ganger bakgrunnshypighet av selvmord 
bland kanadiske kraftstasjonsarbeidere, med høyest risiko i den middels sterkt 
eksponerte gruppen. Eksponeringsmatrisen ble endret i analysen. Samme forfattere fant 
også økt risiko for død av ulykker og vold (Baris et al, 1996b). 
Nevrologiske lidelser. Johansen & Olsen (1998) fant dobbel hyppighet av amyotrop 
lateral sklerose (ALS) blant elektrisk kraft-arbeidere, men tilskrev funnet elektriske 
sjokk. Men samme år rapporterte Savitz med flere (1998) 2-3 ganger økt hyppighet av 
ALS hos tilsvarende gruppe yrkeseksponerte, hvor forekomsten økte med kumulativ 
magnetfelteksponering. 
Feychting et al (1998) fant i en case-control-studie på tvillinger en 3,3-3,8-dobbel risiko 
for demens, og en 2,4-2,7-dobbelt frekvens av Alzheimers sykdom blant de med høyest 
magnetfeit-eksponering. 
Hud. Det er beskrevet en rekke kasuistikker med arbeidere som har fått hudplager i 
arbeid foran dataskjerm. (Se for eksempel ref. listen i Oftedal et al, 1999). Oftedal har 
gjort to dobbelt blind intervensjonsstudier. Den første viste en tendens til bedring av 
plagene med skjermfilter sammenlignet med placebo, men dette lot seg ikke repetere i 
en større undersøkelse med tilsvarende design (Oftedal et al, 1999). Mulig er statisk 
elektriske felt og partikler, eventuelt stress, av større betydning enn EMF når det gjelder 
hudplager (grundig drøftet i Bergqvist et al, 1998). 
Hjerte-karsykdommer. Savitz med flere rapporterte i 1999 en undersøkelse med økt 
død etter hjertearytmier og akutt hjerteinfarkt hos kraftstasjonsarbeidere. De fant en 
relativ rate på 1,5-3,3 i de grupper som hadde høyest eksponbering for magnetfelt. 
Nyere undersøkelser har ikke kunnet bekrefte EKG-forandringer som rapportert 
tidligere, derimot foreslås det at dette kan være et artefakt ( Jauchem JR, 1997). 
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Bemllnnlngal"9dukajon: 

• Samlet bemanningsreduksjon i perioden 1997 -2000 
Aedukljon ,_ . , . _  78 

Aedukljon n.dl.AMleide .,._ 20 
Definert overtaligt,et aom 
niafileres etter 1.1.2000 

• Fordeling 
Farticlllpenojon 
Slullvederliq'utdanningutøne 
Red. atil./ØeMs llullvM»rlag 

Alders-Mørepenajon 

5 

23 Alsv. (25 pers.) 
28 Alsv. (32 pers.) 
3 . . . . .  (13 pers.) 
4 Arsv. (6 pers.) 

Statnetts organisasjon 

0aaa .......... , ... ........-: 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  , , 0 0  ... , 
...... , . _ . A & f t O O Y . I  ...... ,....., .... , 
• l / a M I C . . - A l f l O ' I . J  
• . . _ _ , _ . A U ( I O " I , )  
. , . . , . . , - c _ . . A l ( a a ' I . I  

Beredskap i Statnetts stasjonsdrift 
Situasionen frem til 1999 

• Beredskap basert på hjemmevakt, regulert gjennom 
egen særavtale 

• Kostbar ordning, mye arbeidstid på dagtid gikk bort i 
avspassering 

• Binder større bemanning enn nødvendig for å utføre 
vanlig arbeid i stasjonene 

• Arbeid med en avtale om en påkallingsordning 
pågikk fra 1996 til 1999. 



· - - - - · - - - - - - - - - - - · - • - - · - - - - - - - - - - - - - - - -  

Beredskap i Statnetts stasjonsdrift 
Hva er en • • ? 

• Avtale med ansatte om å stå til disposisjon for 
telefonisk bistand eller fysisk utrykning til anleggene 

• Ordningen er basen på frivillighet 

• Flere personer står på påkallingslisten (vanligvis 5 
eller flere) 

• Gir ingen avspassering 

Beredskap i Statnetts stasjonsdrift 
Hvorfor kan åkallin erstatte 

hjemmevaktberedskap? 

• Alle våre anlegg er fjernstyrte 

• Driftssentralene får bedre og sikrere informasjon om 
forhold i anleggene og større mulighet til å gripe 
direkte inn 

• Ledningsnettet er bygget kraftig ut de siste 15 - 20 
år, driftssentralenes manøvreringsmulighet har økt 
betydelig 

• Arbeid med en avtale om en påkallingsordning 
pågikk fra 1996 til 1999. 

• sjansdrift 
åkalling? 

• 12 - 15 årsverk i avspassering kan settes inn i 
ordinæn stasjonsvedlikehold 

• Arbeidet kan organiseres mer effektivt uten hensyn 
til at noen er ute i avspassering 

ALTSÅ: 

• Mer vedlikehold med færre årsverk!! 

• Personalkostnader (lønn, sosiale utgifter, pensjon. 
m.m.) tor 12 - 15 årsverk utgjør alene 5 • 7 mill. kr 
per år. I tillegg kommer effekten av muligheten for 
mer effektiv organisering av vedlikeholdsarbeidet. 



Norges vassdrags- og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger, 21.-22. november 2000 

9. Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke-levert energi {KILE) - 
Utvikling av regelverk 
vrrore Langset, NVE 



a 
Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi, 

KILE 

Tore Langset 

Disposisjon 

• Hva omfattes I omfattes ikke av KILE? 

• Forholdet mellom konsesjonærer 

• Individuelle avtaler 

• KILE på lang sikt 

• KILE på kort sikt 

• Høringsuttalelser 

• Videre arbeid 

a. 

Hva omfattes av KILE? 

• KILE omfatter alle avbrudd som resulterer i ikke levert 
energi (iLE) i henhold til eksisterende forskrift om kontroll 
av nettvirksomhet: 

• Avbrudd som skyldes hendelser I anlegg > 1 kV 

• Varslede og Ikke varslede avbrudd over 3 minutter 

• Avbrudd som skyldes hendelser i eget og andres nen 

• Ikke utkoblbar overføring (unntan i varslingstiden) 

a. 



- - - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - -  

Unntak fra KILE 

• Utkoblbar overføring (ikke i varslingstiden) 

• Ingen generelle unntak for force majeure og tredjepart 

• Det er en sammenheng mellom hvordan nettselskapet 
opptrer og avbruddshyppighet I avbruddsvarighet 

• Forventet KILE-beløp iMeholder avbrudd som er foriraaket 
av alle mutige fothold, inklusiv værfothold og tredjepart. 

• Ingen klar definisjon av force majeure i fortlold til KILE 

• Unntak for ekstraordinære forhold 

a. 

Forholdet mellom konsesjonærer 

• Ansvarlig konsesjonær 

• nettselskap der planlagt utkobling foretas, eller der feil som 
fører til driftsforstyrrelse oppst.\r 

• Berørt konsesjonær 

• nettselskap med sluttbrukere som opplever avbrudd som 
omfattes av KILE (kan også være ansvarlig konsesjonær) 

• Plikter 

• Berørt konsesjonær skal identifisere og informere ansvarlig 
konsesjonær 

• AIie konsesjonærer plikter A informere andre konsesjonærer 
om heodfflser SAO) kan ba forti\csaket avbrudd 

a. 

Foreslåtte avbruddssatser 
i kr per kWh 

Kundegruppe Varslet Ikke varsle1 
Husholdning/Jordbruk 13,00 4,00 
Næring 35,00 50,00 

I 

a. 



Individuelle avtaler 

• Kan benytte andre avbruddssatser enn standardsatsene 
dersom bta. følgende kriterier er oppfytt: 
• Store kunder med uttak over 400000 kWh 

• Skriftlig a\/lalt før avbruddet fant sted 

• Satsene skal avspeile den aktuelle kundens forventede 
avbruddskostnader per kWh iLE 

• Kunden skal Ii en direkte kompensasjon 

• Kan være lønnsomt for både nettselskap og kunde 
• Nettselskap beholder differensen mellom standardsats og 

Individuelt avtalt sats 

• Kunden ·upper i dele med andre· 

a. 

Forventet KILE-beløp 

• Forventet iLE x Avbruddsats = Forventet KILE 

• Differanse mellom forventet og faktisk KILE-beløp påvirker 
inntektsrammen til nettselskapet 

• Forventet KILE viktig for i hindre at nettselskapenes 
driftsresultat ikke reduseres drastisk ved innføring av KILE 

• Forventet KILE ikke viktig for insentivene 

a. 

KILE - Kortsiktig virkning - - - - - 

a. 



KILE - Langsiktig virkning 

Høringsuttalelser - 56 stk 

  Nytte / kostnader 

  Avbruddssatser 

  Unntak fra KILE 

  Forholdet mellom konsesjonærer 

  Distriktshensyn 

  Forskrift om ieveringskvalitet 

  Personsikkerhet 

  Flaskehalser / systemansvar I effektknapphet 

  Forventet KILE-beløp 

a. 

Videre arbeid 
  Forventet KILE-beløp 

  Econs rapport om forventet iLE 
• F<Jf8fegges nettselskapene to, uttalelse primo aesember 

• Må muligens behandle noen selskaper særskilt 

• Vedlak om lorvenlet KILE-beløp rundt årsskiftet 

  Dialog med Statnen om ILE-data for hovednenet 

  Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskrift 
  Primo desember 

  Sendes høringspartene 

• Kunngjøres i Norsk Lovtidend 

• Forskriften vil virke fra 1. januar 2001. 

a. 



Norges vassdrags- og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger. 21.-22. november 2000 

10. Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke-levert energi (KILE) - Hva bør nettsel- 
skapene fokusere på - Risikohåndtering, drift 
v/Even Ungersness, Viken Energinett 



Kvalitetsjustert inntektsramme ved 
ikke levert energi 

KILE 

Hva bør nettselskapene fokusere på? 

Even Ugenness 
Viken Energinett AS 

• ...• •·· Viken Energinett 

Samfunsøkonomisk optimalt pålitelighetsnivå 
• Optimalt sarnfUDDJØkonomisl< pllitelighetsniv1 = minimalisc de tlllalc 

koslnadenr 

• Ved i   r•ria1  V KILE llar ... l l t l  .. ko kttt  ,tyriappar .. oter ror 
, riktia p61itoliaot • •.• ...- Viken Energinett 

- - - - -  

Hva består KILE kostnadene av? 
• Vikens KILE-kostnader i perioden 1992-1999 

i!ljli@if 
l " J  1 " ,  ,.... 19" lt'M I"" I... I ... 

• ...._.....,...........,_.. a.._.,.......,_.. o,. .. . _ . . o o •  

• I &jcnnomJnin utgjør planlagte utkoblingtr ca. 59% av KILE koSlruldtnr. 

• I 1999 sto nzringskundcr for 95'l- av KILE-kostnadene mens husholdning 
utgjorde kun 5'k. 

¢ Fokus pl planlagte utkoblinger og næringskunder 

, .•• •· Viken Energinett 



- - - - - - - - - - - - - - -  

Planlagte avbrudd i detalj 

- - • Revisjon Illgjør i gjennorrunitt 59% av de tolale lrompensasjonskostnaden 
mens reinvestering Illgjør ca_38% 

c:>fokus Pi miaioø n ctiøm1cci11a: yflll Dlanlntc utkoblinccr 
• ..• ...- Viken Energinett 

Vedlikehold - Praktiske tiltak ved revisjon 
• Aggregat: Besparelse ved brulc av aggregat ved revisjon 

O:IOOkVA DIOOkVA OIOOkVA 0 1 - A  ·- ·- i ... 

i 

• ... ...- Viken Energinett 

Bruk av aggregat ved revisjon 

- Det er bedriftsøkonomisk lønnsomt å benytte aggregat ved 
revisjon av nettstasjoner større enn 500 kVA. med mer 
enn 50% næringskunder 

- Det er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å benytte aggregat 
ved revisjon av nettstasjoner mindre con 500 kVA. med 
mindre enn 50% næringskunder. 

Driftskostnader > KILE-kostnader 

I J_ . i 



Endrede rutiner ved utkobling 

• Husholdningskunder om dagen. 
- Avtxuddskostnadtne avviker Ii h a l  leu• avbruddet om ..-n 

- I.ital innvirlming pl kunden. 

-  abeidsvilklr for moo....,,.. 

- Lavere i.nnsl<OSIDadtr kontta nan. 

• Næringskunder om natten 
- lnnvirl= iku pl kundens virksomhet 

- Lavere last. IDfll f- til mindre avbruddskostnadcr 

• ... ...- Viken Energinett 

Endrede rutiner ved utkobling - forts. 

• Mer oppdeling av ringer ved rtvisjon. 

- Ulfllru iku ved rene 'busholdnipringer". 

- Kun de nanstasjoncr man ulferer arbeid pl kobles ul ¢ mtall lq z antall 
utkoblede ntllSlaSjoner 

+ -n avbruddstid for kunden og mindre KILE kostnader. 

- Flere koblinger og mer planltuin& 

• Bnak av AUS ved arbeid i nettet kan bidn til reduksjon av 
KILE-kostnadene 

•,,./ Viken Energinett 
-- - - - -  

Vedlikehold - Strategi 
• Liten eller ingen differensiering på kunder eller anlegg i styring 

av vedlikeholdet. 

• KILE-ordningen vil gi konkrete styringsparametere for å 
synliggjøre risikoen av å endre drifts- og vedlikeholdsrutinene 

QØkt  fokus på risikostyring 



Vedlikehold - Strategi 

• Risikofaktorer 
- Tilstand 

- Personsiklcerhet\Forslcriftskrav 

- Miljø 

- uveringskvalittt 

• Konsekvens av KILE 

- Differensiere rutinemessig vedlikehold og 
tilstandsvurdering mbp. hyppighet og omfang 

- Fokus på komponenter med høye avbruddskoslllader 

• ... ...- Viken Energinett 

Reinvestering 

• KILE kostnadene vil bli en kostnadsfaktor i vurderingen av 
hvilke objekter som skal reinvesteres 

• Samme prinsippene og kriteriene som gjelder ved vedlikehold 

vil i stor grad også gjelde for reinvesteringer 

QØkt fokus på risikostyring 

••·••••• Viken Energinett 

Reinvestering - forts. 

• Risikofaktorer ved reinvestering 

• 1-erillpkvalitet .... 

- Alder 

- Teknisk tilstand 

• i l i r t i c : I  

• Miljø 

Risiko 

i KILE 

Reinvestering pA optimalt økonomisk tidspunkt 
K I L E  viktig faktor 

·,/ Viken Energinett 



Nyinvesteringer 
Nå 
• Viken Energineu har valgt en nettfilosofi som bidrar til økt 

pålitelighet 

- Diståbusioasncst 
• Forcokliag av nettllNttu.ten • rene ring.lNGin,cr 

• Fon:llklct bryterlMDing 

• C>,ergang fn luft til bbel&J>leg 

- Baø• m 
• Fon:- UDdenlasjoacr. i . , , . , .  og samlcsluaøcsouktur 

• s..n. tnmfonnolon:abc1cr <> r..rre eabe1er <> r..rre feiltileier 

• ..• ...- Viken Energinett 

Nyinvesteringer - forts. 

Fremover 
• Vurdere tiltak for å bedre påliteligheten i til kunder med høye 

avbruddskostnader. 

- Effektbrytere - bcgn,nsning av avbruddsomfang f.eks,  lange 
luftradialer. 

- Fjernkontroll - av e f f e k l r c  og koruluttningsindikaloru 

- Rescrvdorbindclsc - til bclastnings1yngdcpunk1. 

- Aurcgallilkoblingcr 

• Differensiering av nettstrukturen i rene bolig- og 

næringsområder 

• ... ...- Viken Energinett 

Beredskap 
• Økt prioritering 

• Aggregat - beredskap og utrykningstid 

• Beredskapslager - tilgjengelighet på materiell 

iii 

·, .• -·· Viken Energinett 



-- - - -  - - · - · · - - - - - - - - - -  

Feil- og avbruddsregistrering 
• Økt fokus pl riktig kvalitet 01 dttaljerinpgrad pl feil- og 

avbruddsswislikkcn. 

• Feil og avbnxldsslaliatikken vil være el meget viktig 
beslutnin&sgnwnlag 

• Milepanrnoter for A optimalisert plli1tligheten i nettet 

Q Utfordringen ligger i, etablere gode nok Dl1inu for 
feil- og avbruddsregistrering i FASIT 

Q Bruk  v resultatene 

• ... ...- Viken Energinett 

Oppsummering 

• Fokus/prioriteringer pi kort sikt: 

- Fokusere konkret på planlagte utkoblinger. 

• Rutiner 

• Aggregatbruk 

- Forbedring av feil og avbruddsstatistikkeo 

·•.•···· Viken Energinett 

Oppsummering - forts 

• Fokus/prioriteringer pi lenger sikt: 

- Risikostyring: 

• Vedlikehold - omfang av tiltak og prioritering 

• Reinvestering • økonomisk optimalt 
rcinvestcriogstidspuokt 

-... • ...- Viken Energinett 
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Norges vassdrags- og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger. 21.-22. november 2000 

11. Tariffering - Tariffering som et supplement til nettplanleggingen - 
Differensiering av tariffer, muligheter og fallgruber 
v/Jon Sagen, NVE 



Tariffering som et supplement til 
nettplanlegging 

Differensiering av tariffer - muligheter og 
fallgruver 

Lov og forskrifter 

  Energiloven: 
  • I konsesjon for elektrisk energi kan det aenes vilkår om 

tariffer for overføring • 

• Forskrift til energiloven (OED): 

  "NVE f a - n e r  Artige inntektsrammør for den enkelte 
konsesjonær 

  "Konsesjonaren 1 . - n e r  overføringstariffene. Tariffene 
bør i størst mulig grad gjenspeile belastningen pi nettet. 
Konsesjonæren mi ikke diskriminere brukere av nettet, men 
tilby like tariffer justert for forskjelør i brukstid, 
leveringskvalilel m. V. 

  NVE kan utforme forskritter til gjennomføring og utfylling 

  Forslag til endringer i energiloven har vært på høring 

a 

Noen mål for tariffutformingen 

• åpen og ikke-diskriminerende nettadgang 

• minimere transaksjonskostnader i kraftmarkedet 

• gi tilstrekkelig inntekt Iii netteier 

• rettferdig og kostnadsriktig tariff-struktur 

• effektiv løpende utnyttelse av nenet 

• langsiktig effektivitet - bidra til riktig lokalisering av 
produksjon og forbruk(· og riktige investeringer i nettet?) 

a. 



Alminnelige regler for tariffering - 
NVE-forskriften 

  Overføringstariffene for uttak og innmating av kraft skal 
utarbeides etter følgende grunnstruktur: 

  bruksavhengige tariffledd som varierer med kundens 
løpende uttak eller i m m d n g  av energi 

• marginale tapsko81nader 

• priser ved knapp nett-lcapaaitet 

• andre tariffledd som ikke varierer med kundens løpende 
uttak eller innmating av energi. 

• kostnadlldekning 

a. 

St meld nr 29 Om energipolitikken 

• "Departementet legger til grunn at tor den videre utvikng av 
overløringstariffene og imtektsreguleringen skal hensynet til 
effektiv bruk av nenet. effektive nettinvesteringer og akseptabel 
leveringskvalitet i alle deler av nettet vektlegges.· 

  lnntektsrarrmene har gitt nettselskapene motiver til å 
gjemomlø re et slags balanseprinsipp • 

  og skal bidra til en grundig og reell planlegging av ahemativer til 
nettu1bygging og motivere e-verk- til å gjennomføre tiltak hos 
sluttbrukere" 

a. 

OED, St.prp. Nr. 1 (2000-2001) 
Statsbudsjettet 

• NVE skal videre vurdere probtemstiHinger vedrørende 

langsiktige signaler til produsenter og forbrukere når det gjelder 

tariffering. Et viktig utgangspunkt er at tariffene bør gi bedre 

signaler til forbrukere og produsenter av kratt, spesieh i forhold 

til lokalisering og/eller tidspunkt tor forbruk eller produksjon. 

Forbedringer av tariffutfonningen vil være aktuell på alle 

nettnivå." 

a. 



ECON rapport 56/00 "Prissignaler i 
kraftmarkedet" 

Hovedkonklusjon 

• Det er behov for prissignaler utover marginale tap og 
flaskehalser i nettet, også i en verden hvor disse 
prissignalene er gitt pi en teoretisk Ideal mite. Sprangvise 
investeringer i nett og kraftproduksjon er den viktigste 
begrunnelsen for dette. LeveringspAlttelighet kan ogu vaere 
et argument for A innføre supplerende prissignaler.· 

a. 

ECON forts. 

  Best med tariffer som vir1<er når utvidelser er relevante 
  generelle tariffer kan gi uheldige effekter 

  "tariffene· må være skreddersydde I forholdet til de 
aktuelle investeringene i nettet 

• "Vi tror ikke det er r ru ig  å utvikle generelle tariffer som håndterer dette 
spø!Mlålet. Det er fordi virkningen av et tiltak vil variere fra gang til 
gang og må beregnes konkret i det enkalte tilfelle. Dette laler for bruk 
av mer siluaSjons,.pesifikke tiltak. som ulike typer kontrakter eller 
pooitive og negative anleggabidrag 

B. 

Anleggsbidrag 

• Kostnads- og kapasitetsstyrende 

• Lokaliaeringssignal 

• Dagens regler. anteggsbidrag skal normalt begrenses til investeringer i 
den radielle tilknytningen 

• Anleggsbidrag gir inntekt utover inntektsranvnen 

• Trenger vi et "lokaliseringsbidrag" som gir inntekt innenfor 
inntektsranvnen og som pålegges/ytes til lokaliseringer som er 
ugunstige/gunstige i forllOld til eksisterende nettkapasrtet? 

• Hvordan skal et slikt "lokaliseringsbidrag" beregnes? 

• Det kan være fristene for netteier og sette størrelsen så høy at den 
kveler etterspørselen ener ny kapasitet 

a. 



Utkoblb11re overføringer 

  Stimulere til ølet flekaillililet 

  Bedre tilpassing æ, nettet til kundens kvalitetsbehov/ulkoblingskostnad 

  Altemaliv til kapasitetsøkninger 

  Rett til utkobling æ, kunder -i kapasilotsprolllemer i netlet må være 
et viktig vi- for riktig nettutbygging 

  Oilfer..-.ierte tariffer for ukobfbar 0119rføring • 
• eller anbud for lokal fleksibilitet • forbruk Ol>'eller produksjon 

  Begge deler gir valg for kundene • leltere å selge enn diktat fra netteier 

a. 

Geografisk differensiering 

  Mulighet: 

• Gi signaler om hvor i nettet lokalisering av forbruk og 
produksjon er gunstig/ugunstig 

  Lavere tariff til lokalisering av forbruk/produksjon i et 
omride som bidrar t å redu..,. investeringsbehovet 

• Høyere tariff til lokalisering av forbruk/produksjon i et 
omride som ø u r  investeringsbehovet 

Geografisk differensiering 
• Fallgrwer: 

  Når og hvor skal man gi signaler? 
• Kostnadene i nettet varierer med lid og sled 

  Hvor olle skal man gi "nye· signaler? 
• Er de l  viktig med en tariff som er stabil over tid for at si!,>alene 

skal ha noen virltning {all kan være engangsbelalinger) 

  Hvor sterl<e skal sigrcalene være? 
• For sterke eller lo, svake signaler gir ikke riktig signal 

• Hvor detaljert bør en differensieringen være? 
• kostnadene ved å differensiere må ikke ove,sbge gevinsten 

a. 



Tidsdifferensierte tariffer for 
energimAlte kunder 

  NVE vil tremme to,slag om en fo,skriflaendring som krever at alle 
- rg i rnå l te  kunder i distribusjonsnettet skal tilbys et tidsdifferensiert 
- rg i leddi tar i f fen.  

  Minirrurnskravet vit være en eesoogdiflerensiering med en vintertariff 
og en sommertariff. 

  0nskelig med utvikling mol mer detaljert differensiering, 

to-wiakommunikaojon 

  Det stilles krav til al vintertariffen skal være vesentlig høyere enn 

sommertariffen. 

a. 

Bakgrunn for forslag om 
forskriftsendring 

  T arilfene skal i størst n u i g  grad l l i l e  belastningen på nettet. 

  Tariffene skal sikre effektiv utnyttelse av den nettkapital som er 
utbygget. 

  Fravær av topplastpriser gjør al det bygges ut mer kapasitet enn del 

som er aamtumsøkonomiak optimalt. 

  Ensidig satsing på å utbygge kapasitet nettet gir unødvendige dyre 

utbyggingerno,stertcninger. Et r e t t  prissignal kan her være bedre 

enn inlet prissignal. 

a 

Prissignaler ved tidsdifferensiering 

  For å holde overføring på kapasitetsgrensen vil kortsiktig fleksibilitet i 
forbruket sant prissignaler som uUøser reduksjon være en 
forutsetning. 

  Høy tariff på forbruk under høytast kan redusere etterspørselen når 
nettet er presset. Skal kundene ha valgmulighet? 

  En reduksjon wv forbruk under høytast kan påvirke behovet tor 
invealeringer O(;eller invesleringatidspunkl. 

• Resultatet kan bli redusert behov tor ny kapasilet i nettet på lengre 
sikt. 

a. 



Norges vassdrags- og energidirektorat 
Plenumsmøte i kraftsystemplanlegging 

Stavanger, 21.-22. november 2000 

12. Nye rammer for nettvirksomheten fra 2002 
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Norges Vassdrags- og 
energidirektorat 

Vide,. utvikling av regulerlngareglme 

Thor Erik Grammeltvedt 

Rådgiver 

Enøk- og markedsavdelingen 

Monopol reguleringen - 
Regulatorens problem 

\l 
  203 nettselskaper med lokalt monopol og leveringsplikt 

  Informasjon om faktiske kostnader er asymmetrisk fordelt 
mellom regulator og selskapet 

a. 

Regulering med inntektsrammer 

lnntektsram:ne 

Kostnader 

1997 1991 :!()()I 

a. 



Avkastningen i 1997, 1998 
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Utviklingen i samlede kostnader 
Inkl. nettap og lønnskostnader 
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Utviklingen i andre driftskostnader 
ekal. nettap og lønnskostnader 
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Utviklingen i investeringer .. _ 
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Forutsetningene for arbeidet med 
neste reguleringsperiode 

• St prp. Nr.1 (2000-2001) 
• Sikre b e s t  mulig u m a v  r  mellom bedrifta- og 

umluMNkonomlake vurderinger av effektive 
investeringer 

• Hindlere eventueUe kap altet.,,roblemer gjennom 
effektive tiltak. 
• B l a .  ved å s t i m u l e r e  t o r t l r u k e r e  og p , o w s e n t e r  t i l  å bidra 

aktivt i reguleringen. 

• Utøve streng praksis ved fastsettelsen av krav til 
effektivisering ved fornyelse av inntektsrammene. 

a. 
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Forutsetninger for oppdateringen 

  Av forskrift for kontroll  v nettvirksomhet fremgår det 
at NVE skal legge vekt på utviklingen i: 
  effektivitet, kostnadsnivå, avkastning, 

leveringskvalitet, realisert økning i levert energi, 
referanserenten, investeringer, samt nettselskapets 
arbeid med tilsyn og sikkerhet og øvrige relevante 
faktorer 

  R N I I  produktlvlt t fort>edrlng utover det rammene i 
inneværende periode la opptil skal belønnes 

a. 

Utfordringen ved fastsettelse av 
inngangsverdier for neste periode 

  Sikre at nettselskapene har tilstrekkelige Incentiver tll 
f1'9mtldlge effektivisering og til å foreta 
samfunnsøkonomisk riktige investeringer, 

  samtidig som inntektsrammene og dermed nettariflene 
over tid i størst mulig grad 1'9flekla1'9r de "nlldvendlge" 
ko tnadene ved overføringsljenester 

  Problemstilling: 
  Hvordan benytte in1onnasjonen om kostnadsutviklingen i 

inneværende periode uten å ljeme incentivene til fremtidig 
effektivisering? 

a. 

Viktige endringer i neste periode 

  Oppdlllllrlng  v lnntakt r mmene 
  Nye reteranN6r? 

  Sikre tllatrekkellg med midler og Incentiver til 
nadvendlge ny- og r lnve terlnger 

  Normalavkastningen 
  Referanserente og risikopremie 

• Nye effektivitetsanalyser 
  Vurdere variable for topografi, utstrekning og 

leveringspålilelighet 

  Reguleringen av systemansvaret og systemansvarlig 

a. 



Oppdatering av Inntektsrammene 

La ankeret ligge og gi ut mer kjetting - å 
fortsette med 1994 og 1995 

2 Kaste ut ankeret på nytt - å benytte siste 
mulige regnskapsår 

3 Hive ut en trål - å benytte et gjennomsnitt 
av inneværende periode 

4 Bruke en slepedregg - fortløpende benytte 
et gjennomsnitt av et antall år 

a. 

Arbeidet med effektivitetsanalysene 

  Internasjonal benchmarking av Statnett i samarbeid med 
andre regulatorer 

  DEA-metoden for distribusjon og regionalnett 

  Etablere datasett for: 
• Regnskapsda1a 

• Tekniske dala (nyverdi) 
• uweringspålilelighel (iLE) 
• Topografi (iLE, GIS) 
• Utstrekning (GIS) 

  Konstruere og teste nye variable 

a. 

Avslutning 

  Evalueringer av dagens regulering 

  Rikrevisjonen konkluderer med utformingen av reguleringen 
og valg av reguleringsverktøy er i trild med Stortingets 
intensjoner 

  Akademia peker på utfordringer og forbedringer 

  Internasjonalt går utvikingen i samme retning 

  NVE er for tiden inne i en dialog med Enfo og andre 
interessegrupper om justeringer av dagens 
reguleringsmodell 

a. 
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Samfunnsøkonomisk- 
eller 

bedriftsøkonomisk lønnsomhet. 

KonfNktlylte I I forvaltning  V 
-111- 

Trond JenKn 

Ressursseksjonen 

NVE 

a.. I 114> 

Bakgrunn 

  NVE har startet et arbeid for i u1vikle en bedre 
metodeverktøy for samfunnsøkonomiske analyser 
av energiprosjekter til bruk innen 
konsesjonsbehandling og planarbeid. 

  Arbeidet blir gjennomført som et t rdr ig prosjekt i 
samarbeid med flere forskningsmiljøer, og skal ende 
ut i et dataverktøy med tilhørende veileder. 

  Verktøyet skal benyttes ved tiltak innen transport· og 
produksjon av energi. 

a. 2 11-00 



Lønnsomhetsrnålsetningen innen 
bedrifts- og samfunnsøkonomi 

• Innen bedriftsøkonomi er målet å 

• Maksimere bedriftens overskudd 

• basert på de faktiske markedspriser 
bedriften står ovenfor, for å 

• ivareta eiers og ansattes interesser. 
Fordelingen baseres på lønn og avkastning 

• Innen samfunnsøkonomi er målet å 

• Maksimere samfunnets velferd /nettonytte) 

• basert på ressursenes altematiwerdi, for å 

• ivareta ane private og allmenne interesser. 
Fordelingen baseres på betalingsvilje. 

I et perfekt tri/conkurransemarlced vil det være 
samsvar mellom bedriftsøkonomisk- og 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

a l I U I D  

Hva skiller bedriftsøkonomisk- fra 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet i 
energisektoren? 

Bedriftøna står ikke ovenfor priser som raflektarar 
korrekte semfunnsøkonomiska nytte- og 
kostnadsvirkninoar i ønargisektorøn. 

• Eksterne effekter 
• Bedriften vil ofte ikke ta hensyn til hele sin 

ressursbruk (ex. miljø) og verdiskapning (ex. 
positive nettverkselfekter) 

• lkk&;oerfekt konkurranse 
  Monopolprising, for lavt tilbud og for høy pris 

  Vadende skatter og avgjfter 
  Ineffektiv allokering av ressurser, elfektivetstap 

(redusert verdiskapning) 

ø Detta gir manolønde sømsvar mallom 
bedriftsøkonomisk- og semfunnsøkonomisk optimal 
tilpasning i ønargisektoran. 

f3.. 4 114> 



Hvorfor skal myndighetene ta 
beslutninger blant annet på bakgrunn 
av samfunnsøkonomiske analyser? 

1 Energjioyen 

skal sikre at produksjon, omforming, overføring, 

omsetning og fordeling av energi foregår på en 

samfunnsmessig rasjonell måte, og det skal tas hensyn til 

allmenne og private interesser som blir berørt. 

2 I krattma[1sldet 

er der eksterne effekter, ikke perfekt konkurranse og 

vridende skatter og avgifter. Kraftmarkedet er derfor ikke 

et perfekt frikonkurransemarked. 

S 11..00 

Samfunnsøkonomiske lønnsomhet er IKKE 

  Et hedersord for særtig ønskete prosjekter. 

  En beslutning (men del av et beslutningsgrunnlag). 

  Et miljøstudie. 

En ømtunnsøkonomlske analyse er 

  Et fon;øk på å klarlegge, synliggjøre og aweie 
mellom alle relevante prissatte og ikke-prissatte 
konsekvensene av alternative tiltak FØR 
beslutninger fattes. 

  En etterprøvbar metode som systematiserer 
informasjon, og samtidig gjør det mulig å 
sammenligne alternativer. 

a 6 11-00 



AIie prosjekter som er 
umfunnukonomlsk lønnsomme "bør" 
I prinsippet gjennomføres fordi 
fordelene forumfunnet er større enn 
byrdene. MEN det vil I praksis være 
forhold som begrenser den mengden 
prosjekter som lu,n røl/seres. 

• Begrenset investeringsbudsjett. 

• Myndighetene kan ikke pålegge private foretak å 
gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsonvTl8 
prosjekter som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme 

• Myndighetene kan derimot nekte konsesjon til 
prosjekter som er bedriftsøkonomisk lø nnSOnvTl8 
men samfunnsøkonomisk ulønnsomme. 

Bare samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter 
(Jjennomføres. 

B. 7 114:1 

Samfunnsøkonomisk overskudd og 
nettonytte, fra teori til praksis 

Nettonytte= N - 1  - W - U  

1 1 1 . . ( 1 )  



Prinsipper for å fastslå ressursenes 
verdi i en samfunnsøkonomisk 
analyse 

  Alle ressurser (deler av I, D, U og N) verdsettes til 
sin alternativverdi, som er den verdi ressursen har i 

beste attørnat;ye anveoø,1se 

  Anvendte ressurser som omsettes i et marked 
verdsettes til markedspris 

  inklusiv fiskale avgifter for et knapt gode. 

  eksklusiv fiskale avgifter for ikke-knapt gode 

  Anvendte ressurser som ikke omsettes i et marked 
verdsettes ved hjelp av estimater tor betalingsvilje. 

  Kalkulasjonsrente settes lik kapitalens avkastning i 
privat sektor korrigert tor risiko. 

  Produktet Ira prosjektet verdsettes etter 
betalingsvilje 

t Il-GO 

Fastsetting av alternativverdi og 
kalkulasjonsrente i 
Finansdepartementets veileder 

  Arbeidskraft: 

  Lønn inklusiv skatt og arbeidsgiveravgift 

  Kalkulasjonspriser markedsbaserte goder: 

  Pris eksklusiv fiskale avgifter ved offentlig 
enerettsproduksjon 

  Pris med tilsvarende avgifter som i 
konkurrerende produksjon ved 
konkurranseutsatt virksomhet 

  Kalkulasjonspriser tor ikke-markedsbaserte goder: 

  Betalingsvillighetsstudier 

  Kalkulasjonsrente: 

  Som i private bedrifter ved konkurranseutsatt 
virksomhet 

  3,5% risikofri rente+ 0,5%, 2,5% eller 4,5% i 
risikotillegg ved offentlig enerettsproduksjon 

10 11..(1() 



Ulike former for samfunnsøkonomisk 
analyse 

  Nyttekostnadsanalyse 

  NN = -I - U - t:,. D + N 

  Gjennomfør om NN er positiv 

  Finner samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

  Nyttekostnadsbrøk (nyttekostnadsanalyse) 

  NK = (N - U) / (I + t:,.D) 

  Gjennomfør om NK > 1 etter fallende NK 

  Finner samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

  Kostnadseffektivitetsanalyse 

  Oppnå et ønsket mål 

  Gjennomfør det minst kostnadskrevende 
al1ernativet 

  Finner IKKE samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

II 114> 

Problemer med samfunnsøkonomiske 
analyser 

  Fremtiden 

  Fordeling 

  Kvantifisering og verdsetting 

  Eksterne effek1er 

  Ringvirkninger 

  Bruk av analysene, hvordan oppfattes resultatet? 
Skal vi gjøre en helhetlig analyse eller stykkevise 
delanalyser? 

  Nytten av handlinger utenfor lov, rett og etiske 
rammer? 

• Man skal likevel gjøre lønnsomhetsberegninger fordi 
dette er en måte å rydde, klargjøre og synliggjøre 
slike problemer. 

1211-00  



Elementer i en samfunnsøkonomisk 
analyse for energisektoren (prosjektet) 

  PrtsprognONr 

  Nyttamil 

  MlljNffekter og verdNttlng 

  Usikkerhet (KlllkuluJon-nte, Udapunkt) 

  Marginale nettkostnader 

  Utenrikshandel og konsumentoverskudd 

  Riving eller del av beregnet miljøkost? 

  Unngått kostnad 

  Avhengighet 

  Ringvirkninger 

  Politiske målsetninger 

I) 11-<IO 
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14. Organisatoriske problemstillinger - Koordinering mot kommunale og fylkes- 
kommunale planer - Samarbeid innen planområdet 
v/Madeleine Cato, Østfold Energi 



· - -  _r;;--,. 0 
Organis , m W $ W  .illinger 

K o o r ; -  ! m  ;iat/ le og 

S a m : : J ; 1 J j t 1  et. 
Spe old 

I 

4Im":"bi,&Ma 
Østfold Energi 

Forholdene i Østfold 

• Østfold Energi var tidligere det 
"fylkeskommunale" selskapet, n 
samlet hoveddelen av distribusjo .. 

• Hafslund ASA eide regionalnetted-.: ----' , ; ; :  
som nå er lagt inn i Østnen i A k e r s h ° s ' . : t  • 

• Østfold Energi har planansvaret f o i '  ;_ 
kraftsys_tem_planlegging. M a d e l e i n c i : _ . ' '  
utpekt ul å ivareta planansvaret. - ' - - -  

;,.: ' .... 
- · l ,  

Regionalnettet i Østfold 

• Eier: Østnett i Akershus 

• Tidligere eier: Hafslund ASA 

• Statistikk: 
- Luftnett 47 kV, 132 kV: 690 km 

- Kabelnett: 34 km 

-Trafostasjoner 47,132kV/22,I I kV: 
57 slk 



Områdekonsesjonærene i Østfold 

• Distribusjonsselskapene i Østfold: 

- Østfold Energi Nett . 49% eid av Sydkraft 

- Trøgstad Elverk, 49% eid av Østfold Energi Nett 

- Fredrikstad Elneu, 35% eid av Vattcnfall(Sydkraft) 

- Rygge Elverk. 100% eid av( Hafslundl)Østnett 

- Rakkestad Elverk. 33% eid av (Hafslundl)Østnett 

- RMe Elverk, HafslUDd/Østnett(?) har forkjøpsrett 

Regional kraftsystemplanlegging 

• Setter standard for regionalnettet 
• Bestemmer kvaliteten på leveringen for 

ulike deler av fylket 
- Alternative forsyningsmuligheter 

- Krav på beredskap og varsling 

- Tidspunkter for utkoplinger og revisjoner 

Arbeidsfordeling 

• Regionalnetteier utarbeider planene, får seg 
tilsendt all relevant informasjon fra NVE 

• Samarbeid gjennom et planutvalg som ledes 
av planansvarlig. I utvalget møter 
representanter for distribusjonsselskapene 
og representanter for regionalnettet. 

• Det er også opprettet et brukerråd for 
regionalnettet 



Kommunale og i . 
fylkeskommuna .'. 

• Kommunene forholder seg til 
regional-, distribusjons- samt 
sentralnettseiere og sender sine 
reguleringsplaner ut på høring til 
disse. 

• Kraftsystemplanene blir sendt til 
berørte kommuner 

Konsesjonsbehandling 

• Komplisert konsesjonsbehandling medfører 
- gradvis utbygging i distribusjonsnettet vil som 

regel være å foretrekke på kon sikt 

- man fortrekker å bygge ut på 
distribusjonsnettsnivå, selv om det ikke er 
samfunnsmessig riktig. Dene gjelder spesielt 
alternative fremføringer. 

- Endring i reg.nettstruktur først etter 50 år + 

KILE som problemstilling 
mellom regionalnett og 

distribusjonsnett 

• Kraftsystemplanene og anleggskonsesjons- 
behandling er ikke tilpasset KILE- 
problemstillingen i forhold til andre nett. 

• Distribusjonsnettene har for liten innflytelse 
på og makt over planene - fungerer i dag 
kun som leverandører av forbruksprognoser 



Planansvarlig i regionalnettet 
eller uavhengig? 

• Regionalnetteier har muligheter til forfordeling av 
"egne" nett/nettkunder 

• Planansvarlig fra regionalnettet har bedre 
kunnskaper og større engasjement for 
regionalnettet 

• Positivt med større ansvar/engasjement fra 
distribusjonsnettene 

• Er det formålstjenlig med ny rolle for 
planansvarlig? 

Utnyttelse av ressursene og 
kunnskaper i systemet 

• Inntektsrammesystemet øker insitamentet for å 
gjøre en kraftsystemplan for sitt nett - uavhengig 
av kravene fra myndighetene 

• KILE og pålegg fra Statnett om rasjoneringsplaner 
gjør at en del av grunnlaget for prognosearbeidet 
er tilstede i høyere grad enn tidligere 

• Plan- og bygningsloven har elementer i seg som 
kunne erstatte anleggskonsesjonsbehandling. 

Forslag 

• Distribusjonsnettselskapene bør i større grad trekkes 
inn i arbeidet med de regionale kraftsystemplanene 

• Mer makt/kompetanse bør ligge i planutvalg og 
brukerråd 

• KILE inovirlcningen på regionalnetts-oppbyggingen 
må belyses tydeligere 

• Rollefordeling mellom NVE som behandler av 
anleggskonsesjon og kommunene som forholder seg 
til plan og bygningsloven, må ses over 
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15. Hvordan oppretholde sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen - 
Sikkerhetsloven - Komponenter og anleggsdeler, reservedeler - 
Rekruttering og kompetanse 
v/Tor Langrud, NVE 



a 
Hvordan opprettholde 
sikkerhet og beredskap 

i 
kraftforsyningen ? 

Utfordringer og muligheter 

Hovedpunkter 

  Bakgrunn og situasjon 

  Utvikling og tendenser 

  Utfordringer og muligheter 

  "Sikkerhetsloven" 

a. 

Fremtidig utfordring 
Kan norsk kraftforsyning forebygge og håndtere 
Interne, lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 
krisesituasjoner I kraftforsyningen ? Hva er bra? Hva 
er mangelfullt ? Hva kan forbedres, samordnes og 
endres? 

, O<ganisering 

,, Infrastruktur 

,, Økonomiske rammer 

, Personell (antall, kompetanse) 

Utdanning 

,, Reservecseter 

,, Ptanstruklurer 

Øvelser 

,, Kommunikasjon, varsling 

, Krav Ira, og tornold til akt.ører, 
myndigheten( e )/samtunnet. 

Fleksibilitet 

,, Lover, forskrifter, direkbver. 
instruksverk 

,, Kon t r l e r  og revisjoner 

,, Leverandørkompetanse 

a.. 



Kraftforsyningens beredskapsoppgaver 

.. opprettholde eller gjenopprette en s t ø n t  
mulig driftsstabilitet under alle forhold . 

.. Driftssikkerhet og stabilitet optimaliseres 
vedå:  

., iverksette forebyggende tiltak, basert på 
minimumskrav og analyse, 

.. beredskapsplanlegging og 

.. optimal krisehåndteringsevne. 

Utfordringer 

  Reservedels- og reparasjonskapasitet 

  Avhengighet av 
informasjonsteknologi 

  "Eldrebølgen" og krav til effektivitet 

  Internasjonalisering 

a 



"Eldrebølgen" og krav til effektivitet 

  Materiell 

  Personell 

  Nytt bruksmønster 

  Maksimering av ressursutnyttelse 

  Mindre marginer: 

  reservedeler 

  dupliseringer 

  automatisering 

  større utbytte 

  færre nasjonale leverandører 

a 

Tilfredsstillende reservedels- og 
reparasjonskapasitet 

  Samarbeid mellom aktører 

  Pålegge minimumslager 

  Felleslager. 

  "Franchise-lager'' 

  Rapportering av hendelser for analysebruk 

  Tilgang til felles reparasjonskompetanse 

  Krav til utdanning og praktisk trening 

a. 

Informasjonsteknologi 
(CN1pt1ler & Comm11 icatioa1) 

  Utviklingen øker sårbarheten 
  Komplekse systemer 

  Sammenblanding av funksjoner 

  Minimerer manuell kapasitet 

  Kommersielt press 

  Behov for ekstern bistand 

  Sikkerhetsutfordringer 

• Tilgjengelighet 

• Integritet 

• Konfidensialitet 

a 
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Internasjonalisering 

  Gjensidig systemavhengighet 

  Lover og regler, 
• beredskap 

  markedskrefter 

  Allianser, organisasjoner og andre tilknytninger 

  Beredskapsfilosofi 

  Produksjonsprofiler 

  Organisering av myndighet/aktører 

a 

Områder som må fokuseres 

Harmonisering av regelverk. 

Kriterier for at markedet skal fungere lengst mulig 
i krisesituasjoner 

Ivareta konkurranselikhet 

Harmonisere krav til forebyggende sikkerhet, 
spesielt ift. driftssentraler, IT, 
kommunikasjonssystemer. 

Forskuings-, utviklings- og utdanningssamarbeid. 

Muligheter for samordning og ressurskoordinering 
ved store påkjenninger (inkl. nordisk virksomhet?) 

a. 

Områder som må fokuseres 
e p n .  nordlak/lntem ajon lt 

Avtaler bør inngås for å sikre funksjonalitet i kraftsystemet 
ved store påkjenninger, også ifm. sikkerhetspolitisk krise. 

Den raske produksjonsreserven og mobile reserveaggregater 
bør kunne utnyttes optimalt over grensene. 

Respektive lands personell- og ttansportressurser bør kunne 
disponeres for å støtte reparasjonsenheter i annet nordisk 
land. 

Tilgang til hverandres reserve- og beredskapsmateriell. 
(Kompabilitet ?) 

Muligheter for at entreprenører kan fortsette oppdrag i annet 
nordisk land under sikkerhetspolitisk krise 

a 



«SIKKERHETSLOVEN» 
Vedtatt av Storti•1•t. trer i kraft :ZOOi 

., Motvirke trusler mot: 

  Rikets selvstendighet og sikkerhet 

  vitale nasjonale sikkerhetsinteresser 

., Ivareta den enkeltes rettssikkerhet 

., Trygge tillit til og forenkle forebyggende 
sikkerhetstjeneste 

a. 

«SIKKERHETSLOVEN» 
VlUICOMIIAOr. :  

  Alle forvaltningsorganer 

  Leverandører av graderte varer og tjenester 

  Kan etter nærmere bestemmelser gjelde for 
ethvert rettssubjekt 

  IKKE Stortinget og organer som representerer 
dette 

  Gjelder Jan  Mayen og Svalbard 

a 



«SIKKERHETSLOVEN» 

  Informasjonssikkerhet 

  Objektsikkerhet 

  Personellsikkerhet 

  Sikkerhetsgraderte anskaffelser 

a 

«SIKKERHETSLOVEN» .......  
  Skjermingsverdig informasjon 

  Internasjonale avtaler 

  Informasjonssystemer 

  Kryptosikkerhet 

  Sikkerhetsmessig kontroll av 
informasjonssystemer 

  Tekniske sikkerhetsundersøkelser 

a. 

«SIKKERHETSLOVEN» 
Objckui lwrloct  

  Skjermingsverdige objekter 
  Virksomhet skal definere 

  Virksomhet skal beskytte 

  Klassifisering 

  Beskyttelse av utenlandske objekter i 
Norge 

a. 



«SIKKERHETSLOVEN» ·- 
  Legalt politisk engasjement eller sympati skal IKKE 

registreres, innhentes eller videreformidles 
  Departementet klareringsmyndighet for leverandør, 

kan delegeres 
  Begrunnelse for nektelse skal gis uten pAlegg om 

ridføring med Overv6kingssjefen eller andre kilder 

a 

«SIKKERHETSLOVEN» .........,.. __ , 

  Gir sterkere juridisk hjemmel og system 

  Omfatter flere enn statsforvaltningen 

  Gir større rettssikkerhet for kontrollpenonen 

  Direkte straffetrussel for overtredelse 

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet og kontroll 

a. 
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Finnes alternativer til kraftnettutbygging? 

Muligheter ved introduksjon av naturgass. 

I I I I 

Status naturgass 

• Stor ressurs i NordsjNn 

• Pi oljeinstallasjoner i NordsjNn 

• Ved Ilandføringsstedene 

• Narmere 100 •.4 til eksport 

• Manglende infrastruktur innenlands 

• Lite utviklet marked 

I I I I 

Framtidige muligheter for naturgass 

• Naringsutvikling og dertil hørende 
verdiskapning 

• Nasjonal energioppdekning og forretnings- 
mulighet for Lyse Energi 

• Miljøgunstig 

- unngu nye. omatridte -- 
-  av Norda)Nn med rwdUMrta CO2· og NOX- 

ulaHpp 

, Lyse 



- - - - - - - - - -  

Bruksområder for naturgass 

• Direkte bruk til oppvarming og koking 

• Energikilde i fjernvarmenett 

• Produksjon av elektrisitet og vanne 
- l n f t v a - 1 < ( - v a r m e )  
- . . . .  , _ , _ , _ ,  
-IN..-111=•" 

• Energi til transportsektoren (bil, b u u ,  b i t )  

• Energikilde i produksjons- og proaeuinduatri 

• R u t o f f  i industri 

I I I I 

Betydning for kraftnett 

• Kortsikt 
- - g l r - 1 -  

- - l l j e m Y a - k a n g l - - p a r a l -  

- Produksjon av -ltet lllilll " ' " ' l - . . : C U l 8 d  kan gl 
-lge 1 - o g N g i o n a l M l l ( o g l  

-- ........ - u tny ! IN )  
• Lang sikt 

- Onida b n l k - b n l k  I ljemYa,.,,.._ kan gi atcn 
- p • r a l _ . , .  _ 

- Produksjon av -JIIIIIII IIIOf lOfbrukul8d kan gl 

- · 1 - o g r , o g l o n . l -  • · ·  
(og I lokalllllll ........ __, utny!IN) ,. L ,.._,,- 

I I I I 

Hvilke muligheter har vi i Sør-Rogaland? 

• Gau tilgjengelig: Lyse Energi har vedtatt i 
bygge gaasrertedning til Stavanger-omridet 

• Gaukrattverk i Stavanger-omridet kan (?) 

gjøre bygging av ny 300 kV-ledning unedvendig 

• Gaukraft kan forsyne Nordsjøen ved en 
eventuell elektrifisering 

• Naturgau kan tu i bruk i transportsektoren 

• NaturgaH kan bidra til naringsutvikling 

(i..yse 



I I I I 
Ny kraftlinje 

.... 1, .• - '. ... " J 

_._:';·::: . ' .., \ .,,_,,.-.: 

-· · i - .  •:• _.,.,;· - • 

,, " - •-:< ',,, ;1:1, - \  •. ; --·· •. ,., • . . . . . ' .  
.:. •• , • .,, p. c· 

. :  '.";:- · : ' .  . • •  , "' . _ _ ; , ·  'J:. 

.. - - -  .,_ 
, - ·  - -  • - - · · · -  

c • - .. _" /' _,_y= == - - - - - - - = - - -  .... ,,,,. 
( ! y s e  

Energipark Stavanger-omr6det? 

4 U •  

\_Lyse 

H l • t a l l t T  T  '" e u  N A n • • · · · ·  

... 
(/ 

. = , ... 
, , '  \ ... , , 

, __ , , '   
_,_ -. .. - ·=--::!-== .. -- 

0 =:---=---=-=--=----· 
o = : = r " : . - = " : : Z -  _,...__ .... _ 



I I I I 

Hvordan få dette til? 

• Risikokapital 

• Statlig s t • t ta  (i>' lik linje med andre akt.rer) 

• Riktig avgiftutruktur og forutsigbarhet 

• Se regulering av elnettvirksomhet i 
.. mmenheng med regulering av 
g ... virksomhet slik at det beste alternativ 
velges 

I I I I 

Mulig modell? 

Investeringsstøtte til 
purerledning 

mfunnsøkonomi 
ljø 
ppside for nærin 
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a 
Lokal energiplanlegging 

Olav Isachsen 

Plenumsmøte k r a f l s y s t e o g i n g  
Stavanger 

21. November 2000 

Innlegg i tre deler: 

  Kommunal energipolitikk 

  NVEs veileder og pilotprosjekter 

  Lokal energiplanlegging og 
kraftnettutbygg ing 

a. 

Energimeldingen: 

"Regjeringen vil utvikle kommunenes og fylkes- 
kommunenes rolle i energipolitikken. Det skal skje i 
samarbeid med energiverkene som har 
områdekonsesjon." 

a. 



Hvorfor kommunal energipolitikk? 

  Energiloven har definert nye roller 
  Energimarkedet i endring 
  Miljøhensyn 
  Lokal næringsutvikling 

  Kommunen har virkemidler 

a 

Kommunale roller der kunnskap 
om energi er viktig 

  Eier og forvalter av bygg 

  Kommuneplanlegging og byggesaksbehandling 
  Næringsutvikling 

  Samhandling med energiverkene 

a. 

NVEs oppfølging av energimelding 

  Veileder 
  Pilotprosjekter 
  Støtte til regionale enøksentre (PS) 

  Kurspakke 

a 



Energi i kommunene 
Veileder 2/2000 

Hefte med oversikt over kommunens forhold Iii energi 

a 

Formål med pilotprosjekter: 

• Skaffe til veie erfaringer 

• Spre erfaringer til andre kommuner 

• Samarbeid; kommuner, nettselskap, enøksentre, 
energiselskaper, rådgiver 

• Prøve ut NVEs veileder 

a. 

Pilotprosjekter 

N , .  

I , . . . , , . . . . . , _ , , - , 0 - . . , , - - . , . . . , . . _ . _ . , , . - , 0 t . s - t . Y . . . . . . a .  ·- 
,. - 

a. 



Erfaringer: 

  Få kommuner har utarbeidet en helhetlig 
energipolitikk 

  Stor variasjon, men temaet har ofte lav prioritet i 
kommunene 

  Forholdet kommune • nettselskap lite utviklet 

  Energi går på tvers av kommunale sektorer 

a 

Kommune - nettselskap 

  Nettselskapet er en ressurs for kommunen 

  Kjennskap til kommunal planlegging: middel til å 
unngå feilinvesteringer i nettet (utbyggingsprosjekter, 
fjernvarme .... ) 

Begge parter må delta i lokal energiplanlegging 

a. 

Få vellykkede erfaringer fra lokal 
energiplanlegging hittil, men 
framtiden kan bli annerledes ... 

• Potensiale for reduserte kostnader ved samordning 
av planlegging og utbygging av infrastruktur, både for 
el og varme 

  § 3.6 i forskrifter til energiloven 

• Endret inntektsregulering for netteier kan gjøre enøk 
mer lønnsomt 

• Mange kommuner arbeider med lokale 
planer/strategier 

a. 
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Plenumsmøte Kraftsystemplanlegglng 

Fra plan til ferdig produksjonsanlegg 
- Rlslkoh,ndterlng av planforutsetninger 

- Koordinering mot nettutbygger 

Håkon Egeland, Statkraft 

Møte Stavanger 21.-22. November 2001 

- Fra plan tll ferdig anlegg- produksjonsanlegg 
, 

Disposisjon: 

• Nye produksjonsanlegg 
• TUbeubllllk 

• Koetnacler tor ny elt9kt 
• Akluelleproejektar 

• Forbel'9de1Nr og 
kontakten med netteier 

• Problematllllnger m. : ·- • u l e r l n g  

• Risiko 
• lledrtftea- 
• Pollllak 

Utgangspunkt: 

Produsentens s t u t e d  dvs. 

• R u l l N r e  prosjekter 
Innenfor rammer gitt av 
myndighetene 

• N , r  bedrl f tukonoml k 
lønnsomt for o    

"Markedspris" og effekttilgang 
l p r . t a n - : I D O O • l p o n a r u d f n i 1 . 1 . 1 1 1 2  

"Y- IMWl,_ • - -  
2000,----,,=====,---,=====;r  
18100 I Slalknf11:.11cn 
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- - -  L a n g s l l t l l g . _ t o r _ l  _ 

"-· 

.............. 
----------------- 

Aktuelle prosjekter 

- •....------------------, 

- • 
• 

• 
• ...,. ......,_ .............. 

 l , . l lwJ IN &.Aw _, _, _.., - - - - -  - - -  

Beiarnutbyggingen, historie fra 1973 
• . . , . . _ 1 S 7 8  - K ø w w j u ,  _ _ , _ _ , , N Y E  

• , . , -  - . S l l o f \ i ' l g a l t o n M a t l l t i  
1173 al tw. .ma;o. l lbel•dr .Q r t . , . . .  - ,  ..... - 
pa,allll ø e n  

• S lp ,p .  nr. 3 ( 1 - 1 1 1 7 )  •Opprmolig pion-- p_g_._.,.._ 
( a .  K . - . o g  a i . . . t n  lal Ul) 
UIIJ>'ggrog-••Slons,goc5. ; .n1N7 

• Kgl . - .27 . jenuer1119 -1(,ayU _ 
1 1 - - . g .  

• 11g1.-.:ze.opr111- . - . - 1 1 u , c : i r , o 1 1 . -  
- . 2 0 0 0  

• Apttl 1- . , _ _  .. i _ _, _ NYE. 

• 1 0 . - - • 1 -  • N Y E - n a 8 n g l l O E D  

• Apttl 2000 - M O g o c l , j o n w r . - • ø i - w d .  

• K g l . - .  i. mel 2000 · - - -  • - -  
• F - u m e l o l . S e p l 2 0 0 0 • - - I I • - - -  



Realisere nye prosjekter - forholdet tll nettet 

• lnltlalt egne vurderinger av nett: 

Tllknytttng og behov for nettforaterknlnger 

• Viktig kjennakap Ul regelverk for nettregulertng, 
Ikke minst •konomlske bestemmelMr 

• Kontakt aktuell(•) netteler(e): 

Informere om eget prosjekt 

• Eventuelt N m  r b e l d e  om studier for , utrede 
aktuelle nettforaterknlnger 

Erfaringer I forhold til netteier og 
nettregulering 

• Lett , komme I dialog med netteiere 

• VI kan Ikke velge hvllke netteier vi vii forholde OH 
tll - viktig , ti tll et konstruktivt Nmarbeld 

• Opplever at reglonalnettselere er usikre p' NVEs 
bestemrnelMr I fbm. tllknyttlng av ny produksjon 

=> B n l l c e r m y e l l d p i l . . _ . , . I N m l l l - l o r s l N l e e a v  .. - => Van nedi 111, engajere  e u -  kon ulenW lar I 
 .... beregninger 

• Noen netteiere tar Mg betalt for nettplanlegglng, 
uklart hva netteiere kan kreve betaling for 

=> VI - . . . . . . .  kaatnader Ul - nellplanlagglng 

..,,_ hvla proai-- - · -  

Erfaringer I forhold tll netteier og nettregulerlng -forts 

• Avvik mellom NmfunnHkonoml og bedrlftukonoml 
for netteiere kan f • r e  tll problemer for OH 

• Anleggsbldrag: Netteier Ikke godt nok kjent med 
regelverket og dels usikkerhet om praktlNrlng 

• Usikkerhet om endringer I lnntektsregulerlng fra 2002 

• Regelverket om levert energi er vanskellg 6 
praktlMre pga. betydelig usikkerhet. Kan I tillegg gl 
urlmellge virkninger 

• ProduksJonsradlaler: Usikkert om hva som bllr 
fremtidige bestemmelMr 

• Nye kraftverkaprosjekter er ofte pi 19nnaomhets- 
gre11Mn. Myndighetenes regulering og nettelera v t l d r  
kan v • r e  utslagagivende for hvorvidt det reallMres 



Risikohåndtering av planforutsetninger 

• AkNptarer risiko knyttet tll marudaprla 

• VI un Ikke ta nettalera risiko som skyldes 
myndighetene• regulering 

• For i kunne reallNre i .nnaornma proajektar ar det et 
betydelig problem at: 

• - . a v g l t w o g l l r l t l e r w u t - . . , . . .  

• - • - l ø t y - « 1 1  d e  myndig_ vii .. .. , ........... 
• - - - 1 1 t a n o p p a i w w , g u n f 6  

.....-la9 
• L o u i e  myndigheter er ofte positive tll nye proajektar 

- men deraom det bllr Ilte •konomlak Igjen Ul dem, vii 
ogd detta endres 

. -  her lang 
math t.9lt ld.. , . . .at 
v a n n k n t l . - . i c a j o n a v  
r t  lkov lk t lg  

• 1 1 1 1 1 1  

m y n c 1 . . - . . , 1 a t o r :  

ldargjalng og langalkllgllal 

• __,,_..,,,., un o f t  , , . . . .  

a v g . . , . . . . . t o r  - •D t11ur11  ...... ---. 
- • lwyt rt lltonlri og 6 n - . . - - : : - : , = - = . . . . . , . ; " - - a - - : , = : - t ) . . .  
-  t k - i o , , w g l t l  i '.:, 
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Statnett Teknologi 

• Konsulenter Internt og eksternt 

• www.statnett.no 

t a t n e t t  

Fra plan til ferdig anlegg 

• Planleggingsprosedyrer i dag og i fremtiden 

• Forholdet til energiloven og plan- og 
bygningsloven 

• Koordinering mot utbyggere av større industri- 
og produksjonsanlegg 

Utsagn 

• Dagens planprosess: 
"En maktkamp mellom byråkrater." 

• Kraftsystemplanen(e): 
"En intern greie uten betydning?" 

• "Når Hydro sider hopp, så hopper vi." 

• Konsesjonsbehandlingen: 
• En av få effektive og faglig styrte prosesser." 

• Dagens erstatningsregler: 
"Et kommersielt kraftmarked uverdig?" 



En kraftledning blir til 
. . . . .  J I i l _  ... __ 

Sysæmplao 

Melding 

KOGSCsjoo og ICU 

PBL avklaring 

Klage 

Slikningtprosj. 

Bygging 

A vtaler/sk.;.m, 

Systemplanen( e) 

• Lang, lang liste til julenissen 

• Konklusjonene er uklare ener mangler 

• Forutsetningene endres før trykksverten er tørr 

Fremtidens kaos? 

• k o n o r r i e n  er 
kynisk! 

• Bedritt- vil ikke 
al<Mple19Slore 
prisforskjeller I ? 

• Syst8"1)1anleggeme 
mister styringen og 
politikøme overtar ? 



Løsningen? 

• S y s t a n e n  Ira "intem 
grwe• til Apen prosess. 

• AIie viklige aktørar A!slil!1 
med: 
- niljøsiden 
- politikera 
-kl.ndene 

• Del IN dan "offentlige 
debatl". 

t a t n e t t  

Arealplan og konsesjon 

• Maktkamp mellom byråkrater. 

• Hull - i - hodet Arealplanvedtak i samme sak 
av to myndigheter etter to lowerk. 

• "Treneringsmyndigheten". 

• Vern og utbygging som inngrep og overgrep 

Bilriksvei ++ Strømriksvei 

• Lokale holO'linger 
og lokal nyne. 

• Finansiering: 
Bevilgning kontra 
imteklsrammer 

• Motivasjon tor kostbare 
niljøtilpasninger 



Erstatningspraksis 

• Fra felleskap og solidaritet til individ og profitt. 

• Dagens erstatningsregler. 
Et kommersielt kraftmarked uverdig? 

• Kommunenes skatteinntekter reduseres 
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- - - - - -  · - - - -  

Statnett Teknologi 

• Konsulenter Internt og eksternt 

• www.statnett.no 

t a t n e t t  

Fra plan til ferdig anlegg 

• Planleggingsprosedyrer i dag og i fremtiden 

• Forholdet Iii energiloven og plan- og 
bygningsloven 

• Koordinering mot utbyggere av større industri- 
og produksjonsanlegg 

Utsagn 

• Dagens planprosess: 
"En maktkamp mellom byråkrater." 

• Kraftsystemplanen( e): 
"En intern greie uten betydning?" 

• "Når Hydro sider hopp, så hopper vi." 

• Konsesjonsbehandlingen: 
• En av få effektive og faglig styrte prosesser." 

• Dagens erstatningsregler: 
"Et kommersielt kraftmarked uverdig?" 


