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Tredje energimarkedspakke tar opp 
viktige tema med hensyn til regu-
lators uavhengighet, spørsmål om 

forholdet mellom Statnett som TSO og 
underliggende nettselskaper som DSO, 
og ikke minst problemstillinger rundt 
overgangen fra tre til to nettnivå i Norge. 

Fleksible endringer
Det er mye som fungerer i Norge, og 
EUs utfordringer er ikke nødvendigvis 
en kopi av våre utfordringer, skriver 
Defo blant annet i høringssvaret. Det 
er viktig at de endringene som foreslås 
ses i lys av at vi har et fungerende nett, 
samtidig som endringene tar inn over 
seg framtidige utfordringer så langt vi 
kjenner disse.  

Defo er svært opptatt av at de 
foreslåtte endringene blir tilstrekkelig 
fleksible, slik at de i praksis også møter 
framtidens utfordringer og ikke låser 
utviklingen. Dette er særlig viktig tatt i 
betraktning at framtidens utfordringer 
og valg av løsninger for å møte disse 
ikke synes åpenbare. 

Ugildet behandling
Defo støtter den grunnleggende tilnær-
mingen om at regulator skal ha en arm-
lengdes avstand til departementet. På 
denne måten legger man til rette for at 
klagesakene får en «ugildet» behandling 
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– Tegn ikke kartet før terrenget er kjent!
– For at vi skal møte framtidens  
utfordringer og ikke låse ut- 
viklingen, er det viktig at kar-
tet ikke tegnes før terrenget  
er kjent, sier daglig leder 
Knut Lockert i Defo i en kom-
mentar til NettOpp om hørings- 
svaret til OED angående 
tredje energimarkedspakke. 
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Tredje energimarkedspakke tar opp viktige utfordringer for framtidens nett i Norge. 

i klageinstansen. Men det må sikres en 
tilstrekkelig bred kompetanse og rask 
behandlingstid. 

Når det gjelder overgang fra tre til 
to nettnivå, så mener Defo at forholdet 
mellom sentralnettet og underliggende 
nett må vurderes ut fra et funksjons- 
kriterium. Defo støtter OEDs tilnærming 
til at dagens regionalnett i alle hoved-
sak bør henføres distribusjon. 

Når det gjelder organisering av 
sentralnettet, ber departementet om 
vurdering av to alternativer. Her går 
Defo inn for alternativet som inne- 
bærer at Statnett vil være eneste eier  
av sentralnettsanlegg i Norge, og at 
andre sentralnettseiere må overdra sine 
sentralnettsanlegg til Statnett innen en 
gitt tidsfrist. Forutsetningen er natur-
ligvis at det settes en riktig pris på 
anleggene, i tråd med at det skal gis  
full «erstatning». 

DSO-utfordringene
Når det gjelder spørsmålet om forholdet 
mellom Statnett som TSO og forhol-
det til underliggende DSOer, er Defos 
vurdering at dagens områdekonsesjon-

ærer er DSOer nok. Det vil si at dagens 
regelverk er innenfor rammen av de 
regler som nå kommer som en følge av 
3-elmarkedspakke. 

Defo er skeptisk til å peke på de 
enkelte selskaper som såkalte DSOer. 
Det må i stedet vurderes å se på 
enkelte områder eller samarbeidskon-
stellasjoner, der selskapene i fellesskap 
bestemmer hvordan DSO-utfordringene 
skal møtes. 

Dagens KSU-områder kan i noen 
deler av landet være egnede DSO-
områder, mener Defo. Innenfor KSU-
områdene er selskapene allerede i dag 
vant til å samarbeide. 

Det er viktig at vi har en nettstruktur 
som er tilpasset kundens behov. Det 
bør derfor åpnes for fleksible vilkår med 
muligheter for lokale tilpasninger som 
kan ivareta framtidige utviklingsmulig-
heter når DSO-vilkårene skal vedtas. 

Regionale forskjeller kan være med å 
avgjøre hvilken tilnærming som er mest 
hensiktsmessig. 

Defos høringssvar om tredje energi-
markedspakke er ganske omfattende og 
kan leses i sin helhet på www.defo.no
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Lokalkunnskap begrenset skade
Med lokalkunnskap, nærhet og erfaring sørget Bindal Kraft-
lag SA for at kundene fikk begrenset utetid etter at orkanen 
«Hilde» rammet lokalsamfunnet med strømbrudd.

Da orkanen slo til i lokalsamfunnet 
i Bindal kommune sør i Nordland 
den 16. november, var det lokale 

kraftlaget godt forberedt. Tre dager før 
«Hilde», startet forberedelsene med 
informasjon til ansatte og klargjøring av 
materiell og kjøretøy. Da skadene var 
et faktum og det hastet med å få nettet 
opp å gå igjen, var det først og fremst 
de ansattes lange erfaring, lokalkunn-
skapen og nærheten til skadestedene 
som var avgjørende for en best mulig 
løsning. 

God planlegging
Elverksjef Frode Næsvold i Bindal 
Kraftlag SA legger også vekt på hvor 
viktig det er å ha tenkt gjennom hvor-
dan skadene kan begrenses når uværet 
slår til. – Vi har arbeidet mye med 
planlegging og rydding av skog på en 
smartest mulig måte. Også her kommer 
lokalkunnskapen godt med. Vi leier ikke 
inn utenforstående til skogrydding. Det 
er for eksempel viktig å ikke blottlegge 
skog som ikke har røtter som er vant til 
mye vind.

Bindal Kraftlag deltok i første kvartal 
2013 i en fellesøvelse med naboen  
Helgelandskraft AS. – Denne øvel-
sen klargjorde viktige ansvarsforhold, 
spesielt med kommunen, sier Frode 
Næsvold. 

Lang ansiennitet 
Lokalkunnskapen og erfaringene tilknyt-
tet Bindal Kraftlag er tuftet på lang ansi-
ennitet. De ni ansatte har i gjennomsnitt 
en ansiennitet på ca 17,5 år og flere har 
over 20 års fartstid i bedriften. Dette 
vitner om trivsel og god motivasjon, 
som også er viktig for å løse kompli-
serte oppgaver. I en så liten bedrift 
er det også korte kommandolinjer og 
godt innarbeidede team som har jobbet 
lenge sammen. 

Kraftig vind
Feilene som oppsto var i hovedsak trær 
som falt over linjer. Det var ingen frost i 
bakken, så trærne hadde ikke det beste 
feste. Vinden var spesielt kraftig i dette 
området, og «Hilde» kan sammenlignes 
med nyttårsorkanen 1991/92. 

Elverksjef Frode Næsvold i Bindal Kraftlag er 
meget godt fornøyd med arbeidet som ble gjort 
for å sikre at kundene raskest mulig fikk tilbake 

strømmen etter «Hilde»s herjinger. 

Klart for påmelding til Peer Gynts rike

Tradisjonen tro vil både NVE-sjefen 
og Statnett-sjefen sette sitt preg på 
det faglige innholdet, i tillegg til egne 
krefter. Strukturdebatten vil fortsatt 
være het, og samarbeid er et nøkkelord 
for Defo. Derfor vil vi under fagdagen få 
inngående kjennskap til erfaringer med 
bankmodellene gjennom foredrag fra 
representanter for Sparebank 1 Grup-
pen og Eika Gruppen. 

En annen foredragsholder som er klar, 
er den kjente forfatteren Ingar Sletten 
Kolloen som skal snakke om lederutfor-
dringer i det lokale everket. 

Underholdning
På det mer underholdende planet vil 
det bli verdivandring til ettertanke som 
ender opp i fjøsgangen på Rudi Gard. 
Her blir det servert både god mat og 
kunstneriske opplevelser av høy klasse 
med kunstnerisk leder Iren Reppen fra 
Peer Gynt AS som kjøgemester. 

Ledsagerturen går til Skåbutunet 
hvor det blir muligheter for å lage mat 
sammen med den kjente kokken Arne 
Brimi. Senere skal ledsagerne også få 
møte Anni på pølsemakeriet i Ringebu. 
Meld deg på gjennom www.defo.no så 
er du sikret årets største opplevelse. 

Nå er det klart for å melde seg på til Defos årsmøte med fag-
dag i Peer Gynts rike, Gålå 26.–28. mai. Du melder deg på ved 
å gå inn på www.defo.no og så klikke deg inn på påmelding i 
boksen øverst til venstre.  

Etter strømbruddene hadde de fleste 
strømmen tilbake etter 10 til 12 timer, 
og alle husholdningskundene hadde 
fått strømmen igjen etter 24 timer. 
Dette er elverksjef Frode Næsvold 
meget godt fornøyd med, og Bindal 
Kraftlag fikk også mye ros og blomster 
fra representanter for lokalsamfunnet.
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Nektet adgang – straffes med KILE

Er det riktig at vi skal få redusert 
nettramme på grunn av at andre 
myndigheter hindrer oss i å gjøre 

jobben vår? Spørsmålet blir stilt av Stryn 
Energi AS i et brev til NVE der de søker 
om fritak i perioden skadeområdet  
var avsperret av andre myndigheter.  
Begrunnelsen er at årsaken til at det 
gikk 64 timer før feilen ble rettet, lå 
utenfor selskapets kontroll. «Med 
tilgang til området ville vi kunne levert 
straum laurdag 16. 11. 2013 kl 17, 
nærare to døgn tidligare», heter det  
i brevet. 

Vegvesenet stengte
Det var natt til 16. november i fjor at 
værforholdene utløste uvanlig mange 

jord- og steinskred i Oldedalen. Ett  
av de største skredene tok med seg 
to spenn av 22 kV distribusjonsnettet 
i tillegg til et annet brudd. Vaktstyrken 
rykket straks ut og startet feilretting. 
Etter at den første feilen var rettet, 
stengte Statens vegvesen vegen til 
Oldedalen på grunn av at rasfaren 
vil være for stor til at arbeidet kunne 
fortsette. Først etter to dagers venting 
kunne arbeidet med oppbyggingen  
ta til igjen, og ble fullført på én ar-
beidsdag. 

Total KILE for Stryn Energi ble knapt 
en halv million kroner for denne hendel-
sen. I tillegg er det kommet noen krav 
om USLA på grunn av at strømmen var 
borte i 64 timer. 

«Tekniken är banbrytande», skriver Dagens Nyheter om at 
«skiffergas och skifferolja ger en energitörstig värld tillgång 
till helt nya källor av fossila bränslen. Men också allvarliga 
konsekvenser för miljön och mer utsläpp av växthusgaser.» 

Hvilket framskritt.

Banebrytende

Stryn Energi AS søker fritak for KILE i en 
periode hvor de var avsperret fra skadeområdet. 

Her fra skadene etter «Dagmar». 

Stryn Energi AS har søkt om fritak for KILE etter ekstremværet  
«Hilde» for en periode hvor skadeområdet var avsperret av 
annen myndighet. Uten denne avsperringa ville selskapet ha 
vært ferdig med oppbygginga av nettet to døgn tidligere. 

Et forbud mot forskuddsfakturering 
for forbrukere kan støttes dersom 
man unngår å lage norske særregler. 
Dersom slik forskuddsbetaling fort-
satt tillates, må det lages regler som 
begrenser pris og tidsperiode.

Defo og KS Bedrift Energi har levert 
et felles høringssvar til NVEs hørings-
dokument med forslag til endring i 
avregningsforskriften. I høringssvaret 
drøftes spesielt spørsmålet om bruk 
av forskuddsbetaling. Dette er en 
ordning som har vist seg å kunne 
forvirre kundene, blant annet fordi de 
sjelden er godt orientert om stør-
relsen på forskuddet og hvordan det 
blir beregnet. I mange tilfeller er heller 

Unngå norske særregler!
ikke kunden orientert om bruken av 
forskudd. Ved forskuddsbetaling vil  
hele risikoen for leverandørens likvidi-
tetsproblemer flyttes over til kunden. 

Særnorsk
Det som taler for en fortsatt bruk av for-
skuddsbetaling er problemer som kan 
oppstå for ikke-kapitalsterke selskaper 
eller nyetablerte ved et forbud. Et annet  
forhold er at Norge kan bli stående 
alene med innføring av forbud mot 
forskuddsbetaling. 

«Det er uheldig med særnorske for-
skrifter når vi går mot et felles nordisk 
og europeisk marked og vil være kon-
kurransevridende i disfavør av norske 
kraftleverandører.»

Derfor kan Defo og KS Bedrift Energi 
bare støtte et forbud mot forskudds-
betaling dersom det kan unngås å 
lage norske særregler. Når det gjel-
der næringslivskunder derimot, er de 
klar på at det mellom profesjonelle 
parter må være full avtalefrihet. 

A konto
I brevet vises det til at i høringsnota-
tet blir forskuddsbetaling og akonto-
betaling likestilt. Kundene etterspør 
produkter som gir en jevn faktura 
over året. Derfor er det uheldig om 
produkter som hjelper kundene til 
å få bedre kontroll på sin økonomi 
skulle bli forbudt. «Dette er lett for 
kundene å forholde seg til, og vi ber 
derfor om at a konto til slike formål 
ikke blir forbudt», heter det i hørings-
svaret fra Defo og KS Bedrift Energi. 

Viktige spørsmål
– Vi mener at Stryn Energi her reiser 
prinsipielle viktige spørsmål, sier daglig 
leder Knut Lockert til NettOpp. – KILE-
ordningen er utmerket på mange måter, 
men det kan ikke være slik at energi-
verkene skal straffes økonomisk for 
forhold som de selv ikke har muligheter 
til å påvirke utfallet av.
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