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Hei – Skagerak Nett er et av Norges største nettselskap (se vedlegg) og har behandlet forslag til endringer i
byggherreforskriften. Vi har ikke merknader til forslagene til endringer. Skagerak Nett har imidlertid andre store utfordringer
i forhold til byggherreforskriften og som vi antar er felles for samtlige nettselskap i Norge.
 
Strømnettet består for vår del av to nivåer, regionalnett 66 – 132 kV og distribusjonsnett 220 V – 22 kV.  Ved prosjekter i
regionalnettet både i transformatorstasjoner og linjer er etterlevelser av byggherreforskriften ikke noe problem. Her har vi
god oversikt og byggherreforskriften følges som den skal. Ved anlegg i distribusjonsnettet er derimot forskriften
umulig å følge.
 
Stort sett består anlegg i distribusjons nettet av svært kortvarige arbeider. Det kan være fra times oppdrag til oppdrag opp
mot 14 dager, og 80% av oppdragene er på et eller to dagsverk. Selv om oppdragene er små så benytter vi ofte entreprenør
som forbereder arbeidet for oss. Dette er stort sett en grave ellet transport entreprenør som er engasjert i en rammeavtale
på 3 år. Likevel arbeides det etter hverandre på anlegget og byggherreforskriften kommer til anvendelse. Ved siden av disse
anleggene kommer også feilretting i nettet noe som gjør at oversikten over nøyaktig når anleggene blir utført kan være
vanskelig å ha. Skagerak Nett kan ha opptil 200 slike anlegg i gang samtidig, det sier seg da selv at det er umulig å
oppfylle byggherreforskriftens krav på disse små oppdragene.
 
Vi foreslår at det innføres en tidsgrense på oppdragene for når byggherreforskriften kommer til anvendelse for
distribusjonsnettet i Energibransjen. En naturlig grense for fritak fra byggherreforskriften vil være anlegg med mindre
byggetid enn 15 dager. Det vil da være likt det nye forslaget til forhåndsmelding til arbeidstilsynet.
 
Skagerak Nett tror vi har hele energibransjen med oss på forslaget.
 
Håper arbeidstilsynet vil se nøye på denne problemstillingen og ta den videre opp med Energi Norge.
 
Håper på positiv tilbakemelding.
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