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Differensiering mellom 
kundegrupper må tillates

FSN ønsker alle sine medlemmer, samarbeidspartnere og andre kontakter en 
riktig god jul og et godt nytt år med tilstrekkelig kraft, lys og varme for alle. 

Nr. 1 jan. 2009

Det må være mulig å differensiere mellom kunde-
grupper ved bruk av anleggsbidrag uten at det er i 
strid med gjeldende forskrifter. Det går fram av et 
brev fra FSN og KS Bedrift til OED.

I kontrollforskriften går det fram at nettselskapene har 
plikt til å tilby ikke-diskriminerende og objektive punkt-
tariffer og vilkår til alle som etterspør nettjenester. Det 
har oppstått uenighet mellom nettselskaper og NVE i 
tolkningen av denne forskriften. 

FSN og KS Bedrift mener imidlertid at en praksis der 
man behandler alle kunder likt innenfor en kundegruppe 
– slik som husholdninger, hytteabonnenter og næring-
skunder – må være innenfor rammen av det som 
forskriften tillater. 

Støtter Tussa. 
Tussa Nett AS har en klagesak til behandling i Olje- og 
energidepartementet (OED) vedrørende beregning 
av anleggsbidrag. FSN og KS Bedrift er opptatt av de 
problemstillinger som klagen reiser og gir derfor i brevet 
til OED sin støtte til Tussa Nett. Ett av organisasjonenes 
medlemmer, Sunndal Energi, har hatt tilsvarende sak 
til behandling i NVE. De har tilpasset sin praksis i tråd 
med NVEs vedtak i saken, men er grunnleggende uenig i 
NVEs praksis. 

Må være lik praksis
NVE mener at man skal bruke lik praksis uavhengig av 
hvilken kundegruppe som tillates, selv om man innenfor 
den spesifi kke kundegruppe behandler alle likt. 

«Dette står slik vi ser det i sterk kontrast til den 
praksis man i dag benytter i sentralnettet gjennom ut-
forming av tariffer for øvrig», heter det i brevet. Det vises 
til at produsentene har andre og rimeligere vilkår når det 
gjelder betaling for bruk av nettet gjennom tariffer, enn 
andre kundegrupper. «Produsentene betaler mindre enn 
uttak ene og alene fordi de er produsenter.» Det poeng-
teres i brevet at det er den samme forskriften som legges 
til grunn, men praksis er forskjellig. 

FSN og KS Bedrift kan ikke se at man i det ene tilfelle 
kan differensiere mellom kundegrupper, mens man i 
det andre tilfelle ikke kan det. Forskriftens ordlyd er det 
samme både for anleggsbidrag og ordinære tariffer.

Som med vann og kloakk
Organisasjonene mener det er viktig at forskriften åpner 
for en differensiering mellom kundegrupper ved bruk av 
anleggsbidrag. 

«Man må kunne se på kundegruppen husholdnings-
abonnenter samlet sett og tilsvarende for hytteabonnenter 
og næringsabonnenter. Dette gjøres ved andre infra-
strukturtiltak, slik som ved innlegging av vann og kloakk. 
Her kan det være en pris for husholdinger som gruppe og 
en annen for hytteeiere som gruppe», heter det i brevet, 
hvor det også pekes på at alternativet må være å forby 
differensiering mellom kundegrupper også ved innkreving 
av regulære tariffer. 

FSN og KS Bedrift mener at det er viktig at forskriftene 
åpner for en differensiering mellom kundegrupper ved 
bruk av anleggsbidrag. Da kan for eksempel hytte-
abonnenter behandles likt som én gruppe. 
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DET LUNE HJØRNET

Er UFO-er verneverdige?

Ørneskader, støy og visuell forurensing har fått en sterk 

konkurrent i kampen mot vindmøller. 

Vindmølleplantasjen Fen Farm i den engelske landsbyen 

Conisholme i Lincolnshire skal angivelig ha vært utsatt 

for UFO-angrep, i henhold til Dagbladet. En 90 meter høy 

vindmølle ble en natt sterkt skadet og et 20 meter langt blad 

revet av – og en UFO har fått skylda.

Nå må norske myndigheter ta en avgjørelse før det bygges 

fl ere vindmøller i Norge: Er UFO-er verneverdige? Kan det 

bygges vindmøller i spesielt UFO-utsatte strøk?
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Godtar 
Steigen-bot

Departementet har konklu-
dert med at kraftlaget har 
gjort seg skyldig i brudd på 
energilovforskriftene ved ikke 
å ha holdt ledningen Vassmo-
Skjelvareid i tilfredsstillende 
driftssikker stand. 

Styret i Nord-Salten Kraft-
lag har behandlet departe-
mentets avgjørelse: – Styret 
er uenig i vedtaket fra dep-
artementet om overtredelses-
gebyret. Vi vil imidlertid ikke 
bruke mer tid og kostnader 
på saken og velger derfor å 
betale gebyret. Nå ønsker 
vi å legge denne saken bak 
oss og se framover, opplyser 
elverksjef Asbjørn Hansen til 
Avisa Nordland. 

Selskapet har brukt 16–17 millioner kroner på å bygge 
om kraftlinjen som ble ødelagt under uværet. Asbjørn 
Hansen opplyser også at det nå er til behandling en 
søknad om konsesjon for bygging av 12 kilometer linje fra 
Vassmo over fjellet til Fosan. I tillegg er det avsatt midler 
i inneværende år til utskifting av tråd og traverser der det 
er nødvendig på resten av linjen. 

På beredskapssiden har Nord-Salten Kraftlag sammen 
med andre selskap i Salten dannet «Beredskap Salten».
(KILDE: EUROPOWER)

Olje- og energidepartementet har endelig 
avgjort at Nord-Salten Kraftlag AL må 
punge ut med et overtredelsesgebyr på 
tre millioner kroner etter strømbruddet i 
Steigen for to år siden. 

Husk å melde deg på til 
ÅRSMØTET MED FAGDAG!
Meld dere på til FSNs årsmøte med fagdag på 
Beitostølen 22. og 23. april. Programmet holder 
et meget høyt nivå både faglig og sosialt. 
Se www.fsn.no

Du bestiller på epost: booking@beito.com. 
Kontakt for bestilling: Inger Gjølgali, tlf. 61 35 14 22. 
Generelle henvendelser: Line Lunde Hovrud, 
line.hovrud@veas.no tlf. 992 87 120. 

Vedlikehold gir økt driftssikkerhet
– Vi har ikke hatt feil på linjene til Havøysund og 
Honningsvåg under orkanen i romjula og under stormen 
som var denne uken. Dette viser at systematisk vedlike-
hold gir økt driftssikkerhet, sier adm. direktør Oddbjørn 
Samuelsen i Repvåg Kraftlag.           (KILDE: RADIO NORDKAPP)

Kvinnherad Energi til Høyesterett
Høyesteretts ankeutvalg (tidligere Kjæremålsutvalget) 
har godtatt at ankesaken fra Kvinnherad Energi kan 
behandles i Høyesterett.

– Dette ser vi som svært positivt. Det er høy terskel 
for å få sakene opp i Høyesterett. Jeg tolker dette som 
om Høyesterett ikke er helt enig i dommen i lagmanns-
retten, sier daglig leder i Kvinnherad Energi, 
Terje Enes til www.kvinnheringen.no. 

Saken handler om at Kvinnherad Energi stevnet 
Miljøverndepartementet for å få ferdigstilt en moder-
nisering av et eksisterende kraftverk i Rosendal. 

Til NettOpp nr. 7 i fjor sa Terje Eines at de har 
alle de løyver som er nødvendig, men likevel skal 
miljømyndighetene nå forsøke å stanse prosjektet. 
Det ble tap i Lagmannsretten i høst, men saken 
ble anket til Høyesterett, som altså nå vil behandle 
saken den 4. og 5. mars.

Elverksjef Asbjørn Hansen 
og Nord-Salten Kraftlag 
legger nå denne saken bak 
seg og vil se framover. Mye 
er gjort for at en slik hen-
delse ikke skal skje igjen. 
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Stokmarknes i 2010
FSNs årsmøte med fagdag i 2010 går av stabelen på Hurtig-
rutenes Hus i Stokmarknes i Nordland den 16. og 17. juni. 
Hovedarrangør er Trollfjord Kraft, og medarrangører er 
Ballangen Energi, Evenes Kraftforsyning, Andøy Energi 
og Hålogaland Kraft. 


