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Defo går inn for å fjerne maksimums- og 
minimumsreglene i eiendomsskatten for 
kraftverk.– Dette må gjøres på en slik 
måte at det i sum ikke øker skattekravene 
og utbyttekravene mot kraftselskapene, 
sier daglig leder Knut Lockert (bildet) i 
Defo. Han viser til at kraftverkene bidrar  
til stat og kommune med store inntekter. 

– Men vi har sett at gjennom de siste 
årene har statens inntekter fra kraftverkene  
økt betydelig, mens kommunene ikke har  
fått tilsvarende økning. Vi ønsker at forholdet  
mellom stat og kommune går i retning av  
at inntektene i større grad blir igjen i lokal- 
samfunnet der verdiene skapes, sier Lockert. 

MEST LØNNSOMT – MEST RABATT
I sin argumentasjon viser Knut Lockert til 
at innføringen av minimums- og maksi-
mumsreglene ble innført som midler-
tidige ordninger, og at begrunnelsen  
bak reglene ikke gjelder lenger. 

– Vi har dermed fått en ordning der 
eiendomsskatt på kraftverk ikke lenger 
fanger opp den reelle omsetningsverdien. 
Maksimumsverdien virker konkurranse-
vridende, da de mest lønnsomme verkene 
får den største rabatten med taket. Det gir 
ikke kommunene muligheter til å få en an-
del av framtidig verdiskapning, sier Lockert.

UHELDIGE KONSEKVENSER
Knut Lockert viser også til flere uheldige 
konsekvenser av en slik utvikling. Blant 
annet vil maksimumsverdien kunne virke 
negativt for kommunens vilje til å si ja til 
ny vannkraft.

– Vi er også redde for at kommunene 
uten økte inntekter fra kraftselskapene 
kan øke presset på nettselskapene om 
utbytte i selskaper der penger trengs  
sårt til framtidige oppgaver med nett-
utbygging, drift og vedlikehold.
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Defo ønsker å bidra til at en større grad av inntektene fra 
kraftselskapene kommer kommuner og lokalsamfunn til gode. 

Flere kraftkroner lokalt!

Distriktenes energiforening, Defo 
har nå gått inn i sitt jubileumsår. 
Dette skal markeres på forskjellige 
måter gjennom året, men jubileums- 
logoen skal følge oss i alle sammen- 
henger. 

Defos jubileumsårsmøte 2011 i  
Geiranger blir tiårets høydepunkt.  
Med aktuelle temaer, gode foredrags-
holdere i de beste omgivelser, vil  
Defos årsmøte med fagdag 2011 bli  
et høydepunkt i organisasjonens 
10-årige historie. 

I disse dager sendes det ut invitasjon 
med program. Du kan lese mer om hva 
som skal skje i Geiranger 24.–26. mai 
2011 på www.defo.no. Der kan du 
også melde deg på. Vær rask, så har  
du sikret deg til tiårets høydepunkt. 

Det er Landssamanslutninga av Vass- 
kraftkommunar, LVK, som står i spissen 
for å endre dagens regler. Men også KS, 
samarbeidende kraftfylker og småkraft-
foreningen, sammen med Defo, ser 
problemet med dagens ordning hvor de 
mest lønnsomme kraftverkene får den 
største skatterabatten. LVK påpeker også 
at maksimumsverdi innebærer at eien-
domsskatt blir en lønnsomhetsuavhengig 
avgift – og det er i strid med Stortingets 
formål med kraftskattereformen. De  
presiserer også at maksimumsverdi 
avskjærer vertskommunenes rett til  
en andel av framtidig verdiskapning. 

BØR LIGGE FAST
Energi Norge mener imidlertid at hoved-
prinsippene i dagens ordning bør ligge fast,  
men at det er viktig å opprettholde en  
korridor som eiendomsskatten kan variere  
innenfor. Dette mener direktør for produksjon 
 og miljø, Hans Erik Horn, vil gi stabilitet 
og forutsigbarhet for begge parter. 

Argumentene fra ulike parter ble 
framført for Finansdepartementet nylig 
i forbindelse med høringen om maksi-
mums- og minimumsreglene i eiendoms- 
skatten for kraftverk. 
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Klager til NVE

Som NettOpp skrev i forrige utgave, har  
det framkommet sterke kritiske syns-
punkter på NVEs varsel om inntektsrammer  
for 2011. Nå har denne kritikken gitt seg 
utslag i skriftlige klager til NVE. 

BRUK SKJØNN!
Både Ringeriks-Kraft Nett og VOKKs 
Nett henviser i sine klager blant annet  
til rapporten fra professoer Nils Henrik  
Mørk Von der Fehr til OED. I denne 

Flere nettselskaper har sendt 
klager til NVE på varsel om 
inntektsramme for 2011. 
Det henvises til Von der Fehr-
rapporten og bruk av skjønn. 

NETTARIFFUTVALGET 

på drøftinger vedrørende Statnetts 
prisstrategi fra 2012. I den forbindelse 
ser utvalget på energileddet i tariffen.  
Spørsmålet utvalget stiller er om energi- 
leddet er noe mer enn en teoretisk til-
nærming eller om utformingen av dette 
også har en reell effekt. Energileddet ser 
ut til gjennom NVEs tilnærming å bli gitt 
en økende betydning.  

konklusjoner, men samtidig nysgjerrige  
på enkelte problemstillinger som er  
tatt opp. 

 Når det gjelder konsekvenser av endring-
ene i avregningsforskriften, er det flere 
forhold utvalget er skeptiske til som vil 
bli formidlet til NVE. Dette gjelder blant 
annet reglene om tilbakevirkende kraft 
på nyanlegg og fare for pulverisering av 
ansvaret mot kunder. 

 Også NVEs  varsel om vedtak om hyp-
pigere fakturering ble diskutert. Det  
ble sett på en del praktiske utfordringer 
rundt dette, hvilket vil bli formidlet i  
eget høringssvar til NVE.  

 
å avholde en fagdag i løpet av våren. 
Dette vil utvalget komme tilbake til  
med kunngjøring i god tid. 
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Kvinnherad Energi inngikk like før jul en forliksavtale med 
Staten v/Miljøverndepartementet som gir energiselskapet i 
Hardanger 20,6 millioner kroner. 

Kvinnherad fikk 20 millioner

rapporten tilrådes blant annet at DEA-
modellen ikke benyttes mekanisk ved 
fastsettelse av kostnadsnorm. Klagerne 
anmoder blant annet på denne bak-
grunn at det utvises skjønn, spesielt 
ved utplukk av frontselskap for bruk i 
DEA-modellen. Det blir påpekt at det  
blir brukt sammenligninger med selska-
per som har svært avvikende og sære-
gen kostnadsutvikling i forhold til andre 
selskaper med høye effektivitet.  

ATYPISK 
VOKKS Nett går i sin klage detaljert inn 
i ett av referanseselskapene, og hevder 
blant annet at det ikke er samsvar mel-
lom rapporterte kostnader og selska-
pets oppbygging. «Selskapet er atypisk 
i forhold til resten av bransjen og burde 
av den grunn vært tatt ut som referanse- 
selskap», heter det i brevet fra VOKKS 
Nett, som også mener at dette støttes 
av rapporten fra professor Von der Fehr. 

Ikke verre å være liten
Små og mellomstore nettselskaper, slik som Defo-medlemmer,  
er ikke mindre effektive enn gjennomsnittet. 
Det viser en gjennomgang NettOpp 
har gjort med utgangspunkt i NVEs 
effektivitetsmålinger. På listen over de 
20 mest effektive nettselskapene etter 
NVEs målinger, er 12 medlemmer av 
Defo. Disse 12 har en effektivitets-
score som er litt over gjennomsnittet 
for topp 20.

MEST Å LÆRE BORT
Det råder blant mange en oppfatning 
om at de mindre og mellomstore 

selskapene er lite effektive, nettopp 
fordi de er mindre og mellomstore. 

– Dette er igjen dokumentert å 
være feil, og beviset ligger i NVEs 
tallmateriale og deres effektivitets-
beregninger, sier daglig leder Knut 
Lockert i Defo i en kommentar.  
Og han føyer til: – Det kan derfor  
se ut til at det er de mindre og  
mellomstore selskapene som har 
mest å lære bort med hensyn til  
effektiv drift. 

Som NettOpp tidligere har skrevet om  
vant Kvinnherad Energi Høyesteretts-
saken om retten til opprusting av Muradalen  
Kraftverk i Hattebergsdalen. Dette førte 
til at stansingsvedtaket fra Fylkesman-
nen i Hordaland ble kjent ugyldig. 
Staten v/Miljøverndepartementet ble i 
Høyesterett erklært skadebotansvarlig 

for økonomiske tap som Kvinnherad 
Energi er påført som følge av Fylkes-
mannens ulovlige stansingsvedtak. 

Den 16. desember i fjor ble det 
inngått en forliksavtale med Miljøvern-
departementet hvor Kvinnherad Energi 
får et erstatningsbeløp på 20,6 millioner 
kroner. 
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Hva har statsråden imot trøndere?

Bakgrunnen er at olje- og energiminis-
teren vil be NVE legge fram et forslag til 
forskrift om tidligere utrulling av AMS i 
Midt-Norge. Dessuten fremskyndes den 
endelige fristen for utrulling i hele landet 
fra 01.01.2018 til innen utgangen av 
2016. NVE bekrefter på sine hjemme-
sider at de vil utarbeide et forslag i tråd 
med denne føringen. 

I et åpent brev til statsråden peker leder av AMS-utvalget Roar Eriksen på AMS-prosjektets 
størrelse – og han synes spesielt synd på trønderne når prosjektet nå skal framskyndes. 
Derfor spør han: Hva har statsråden imot trøndere?

NVE-dating i mørket
En representant fra NVE skal, etter det PassOpp har fått tips om, ha uttalt 
under et intervju i NRK om strømkrisa, at «de som ikke klarer å betale 
strømregningen, kan varme seg med kjærlighet».

Kjærlighetsforholdet til NVE kan til tider være konfliktfylt for bransjen. Av og 
til kan det gå svært så varmt for seg. Men med denne typen informasjon i en 
økonomisk vanskelig periode for våre kunder, har NVE slått av lyset og tvunget 
oss alle til «dating i mørket». 

Kjære statsråd.
Utskifting av 2,5 millioner kWh-målere til en kostnad som ganske sikkert vil overstige 10 milliarder kroner  
er ikke noe lite prosjekt. Og det er ikke bare å skifte målere. Faktisk er dette et av de største it-prosjektene,  
om ikke det største, på mange år i Norge. Logistikkmessig er det et mareritt. Kostnads- og omfangsmessig  
tilsvarer det nok byggingen av en av de gamle betong-oljeplattformene. Kunne du ikke snakke med noen i 
oljedelen av departementet om tidsbehovet for gjennomføringen av et slikt prosjekt?

Men det er ikke bare gjennomføringstiden av prosjektet som gjør at tidsfristen på utbyggingen var satt til  
1. januar 2018. Vi venter på at EU skal bli ferdig med sine retningslinjer, og hvis jeg ikke tar helt feil så er Norge 
pliktig til å følge EUs retningslinjer. Det er ønskelig at vi får oppdaterte og godt definerte forskrifter fra NVE.  
Vi ønsker ikke å komme i samme situasjon som i Sverige hvor de allerede etter få år må bytte de fleste av sine 
fjernavleste målere på grunn av lite presise forskrifter. Dét er dyrt det statsråd. I tillegg så var datoen 2018  
signalisert fra NVE allerede for knappe ett år siden, og det offisielle brevet kom for over et halvt år siden.  
Hvorfor ventet du så lenge med endring av tidsfristen. I praksis så har du ikke fremskyndet tidsfristen med  
ett år, men med nesten to år. 

Vi skal klare det statsråd. Det kommer til å bli et rotterace, en kamp om installasjonsresurser, dårlig planlagte 
løsninger og mye overtid på datarommet, men «vi skal stå han av» som vi sier der jeg bor. En liten bønn til deg 
må jeg få komme med. Kanskje du også kunne be NVE om å være litt snille med å innvilge dispensasjoner for 
tidsfristen her og der når vi helt sikkert får problemer. De hører jo på deg.

Men trønderne synes jeg synd på. Du sier Midt Norge må være ferdig med 80 prosent innen utgangen av 2013.  
Det kommer til å holde hardt statsråd, veldig hardt. Jeg synes trønderne er et trivelig folkeferd. Jeg har mange 
hyggelige venner i Trøndelag. Derfor spør jeg på nytt – hva har statsråden imot trønderne?

En vennskapelig hilsen fra
Roar Eriksen

Leder Defos/KSBs felles utvalg for Bredbånd/AMS
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Leder av Defos AMS-utvalg, 
Roar Eriksen (t.h.) henvender 
seg her i et åpent brev til  
olje- og energiminister  
Terje Riis-Johansen.
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