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En rekke spørsmål står 
ubesvart om en eventuell inn- 
føring av leverandørsentrisk 
modell. Nå går Defo og KS 
Bedrift Energi konstruktivt 
og offensivt til verks for å få 
svar fra NVE på de viktige 
spørsmålene.

I et brev til NVE viser Defo og KS 
Bedrift til organisasjonenes bredt 
sammensatte felles kraftomsetnings- 

utvalg. Utvalget skal ivareta med-
lemmenes ønske på en konstruktiv og 

offensiv måte, om å møte den såkalte 
leverandørsentriske modellen der det 
legges til grunn at kunder skal motta 
én faktura fra omsetter for nett og 
kraft. Og det er en rekke spørsmål som 
står ubesvart når det gjelder innføring 
av en slik modell.

Ønsker svar
Det blir i brevet bedt om et møte med 
NVE på bakgrunn av en lang liste av 
utfordringer som det ønskes svar på. 
Flere spørsmål går på HUB-en, hvor 
mye skal ligge i den, leverandørbytter/
flyttinger og eierskap? Skal kunden ha 
kontrakt kun med kraftleverandør? Hva 
med stengning og struping? 

I forbindelse med den økonomiske 

grenseoppgangen mellom kraftleve-
randør og nettselskap er det også 
mange spørsmål som må avklares, for 
eksempel: Hvem skal være ansvarlig 
for skatter og avgifter? Kraftleverandør 
fakturerer alt, men nett og kraft kan ha 
hvert sitt krav inn mot kunden. Nett-
selskapet må sikres sine inntekter, og 
kraftleverandøren må gis muligheter til 
fritt å konkurrere. 

Listen over spørsmål og problem-
stillinger til NVE er lang, men det blir 
presisert at den langt fra er uttøm-
mende. Det er svært mye som må 
avklares, og det blir gjort med den 
offensive og konstruktive holdningen 
som Defo og KS Bedrift Energi nå har 
lagt for dagen. 

7. årgang ISSN 1890-4165 Nr. 2 • 2013 Februar

Stoltenberg og Meling kommer

Torvald Stoltenberg har også fått 
betegnelsen «Barentsregionens far» 
etter at han som utenriksminister tok 
initiativet til etableringen av dette  
grenseoverskridende samarbeidet i 
nordområdene. Stoltenberg fikk fort-
gang i arbeidet med Barentsregionen  
og han begrunnet det med at dette 
prosjektet ville gi store ringvirkninger i 
hele regionen og at det samtidig ville 
være et meget godt fredsprosjekt. 

Den 11. januar 1993 ble den histor-
iske dagen da idéen ble en realitet ved 
at den såkalte «Kirkenesdeklarasjonen» 
ble signert. 20 år etter vil Torvald 

Stoltenberg fortelle om sine erfaringer 
med etableringen av Barentsregionen, 
målsetninger og utvikling. Det kan bli 
et svært lærerikt og underholdende 
foredrag til stor nytte for deltagerne 
på Defos fagdag. Foredraget blir holdt 
onsdag den 5. juni. 

Fra energikomitéen
Siri A. Meling er Høyres energipolitiske 
talsperson og nestleder i Stortingets 
energi- og miljøkomité. Hun har vært 
svært aktiv i energispørsmål som har 
engasjert Defos medlemmer og ønsket 
svært gjerne å stille opp i Honningsvåg.  

Hun skal i ilden tirsdag den 4. juni, og 
deltagerne kan se fram til et aktuelt og 
engasjerende foredrag.

Barentsregionens far kommer på Defos 
årsmøte med fagdag i Honningsvåg.

Torvald Stoltenberg kommer til Defos årsmøte med fagdag 
i Honningsvåg for å holde foredrag om Barentsregionen 
– grenseoverskridende samarbeid. Også Høyres energi-
politiske talsperson og nestleder i Stortingets energi- og 
miljøkomité, Siri A. Meling vil delta. 



passopp

Danmark vurderer å legalisere hasj. Da mener 
svenskene, i henhold til et debattinnlegg i Dagens 
Nyheter, at de like gjerne kan starte opp igjen 
kjernekraftverket i Barsebäck. 

Dansker i hasjrus kan jo umulig se forskjell på 
strøm fra kjernekraft og strøm fra vindkraft.
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Beredskap for ALLE
Beredskap og leveringssikkerhet er best i en desentralisert struk-
tur. Store nettselskaper nedprioriterer mindre lokalsamfunn når 
strømmen blir borte. Mindre selskaper har den nærhet og for-
ståelse som skal til for å sikre alle den samme høye beredskapen. 

En beredskap som skal sikre alle 
kundene lik behandling er et like 
viktig prinsipp for beredskaps-

utvalget som for strukturutvalget. Derfor 
var det naturlig at disse to utvalgene 
samlet seg i et fellesmøte nylig. 

Kollisjonskurs
På møtet ble det blant annet framhevet 
at samfunnsansvarlig forretningsdrift og 
bedriftsøkonomi er på kollisjonskurs i 
mange selskaper. De små og mellom-
store selskapene utøver samfunnsans-
varlig forretningsdrift i en langt bredere 
grad enn de store med sine mange 
bidrag til lokal samfunnsutvikling. På 
den annen side må alle selskaper drive 

effektivt og lønnsomt etter bedrifts-
økonomiske kriterier. Denne balansen 
må likevel ikke gå så langt at menne-
sker bosatt i lokalsamfunn havner bak-
erst i køen når strømmen blir borte. 

Sett utenfra
Konsulent Sigurd Grytten fra ZYNK 
ga gode innspill til Defo og utvalgenes 
videre arbeid, blant annet ved å synlig-
gjøre hvordan Defo ses utenfra. Defos 
styrker mente han ligger i at de er en 
tydelig og kompetent stemme i debat-
ten om det norske kraftsystemet, har 
nærhet og troverdighet, og at bered-
skapsargumentene står sterkt. Blant 
mulighetene pekte han på den store 

Sigurd Grytten bidro til å gi Defo mange 
gode råd med bakgrunn i hvordan han så 

organisasjonen utenfra.

Purring om AMS
Olje- og energidepartementet har 
mottatt en ny henvendelse fra Defo 
og KS Bedrift Energi i forbindelse med 
usikkerheten om innføring av AMS. 

Primært ønsker organisasjonene en rask 
avklaring på spørsmålet om AMS-utrulling, 
men det er også viktig at gjeldende forskrift 
ikke endres. Aktørene har forholdt seg til 
den nåværende forskriften i lang tid, og 
mange har foretatt investeringer i tråd med 
regelverket. 

Den første henvendelsen til OED ble sendt 
rett over nyåret, og nå ber Defo og KS 
Bedrift Energi også om et møte med dep-
artementet for å drøfte saken.
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Statnetts investeringsbeslut-
ning for Ofoten – Balsfjord er  
ett skritt i riktig retning, men 
også Ofoten – Skaidi er livs-
nødvendig og bør besluttes på 
samme måte snarest, sier leder 
Per Erik Ramstad i Defos nord-
områdeutvalg til NettOpp. 

Styret i Statnett har nylig fattet en 
prinsipiell investeringsbeslutning for 
bygging av 420 kV-linja fra Ofoten 
til Balsfjord, og samtidig vedtatt at 
planen om å bygge Ofoten – Skaidi 
ligger fast.  

Ramstad er bekymret for at forskjel-
len på investeringsbeslutning og 
«bare» at planene om Ofoten – Skaidi 
ligger fast, kan oppfattes som om 
den siste delen står svakere. 

– Det ville være svært uheldig, for 
denne linja er livsviktig for Finnmark, 
sier Per Erik Ramstad, som også 
avventer enda et skritt videre mot 
et sikrere fylke, nemlig at Statnett 
sender en konsesjonssøknad på 
videreføringen fra Skaidi til Varanger-
botn. 

Han legger til at Defos nord- 
områdeutvalg fortsatt vil jobbe aktivt 
for at hele denne løsningen kommer 
på plass.

Ett skritt i riktig retning

oppslutningen om et spredt bosetnings- 
mønster i Norge og behovet for en 
uavhengig aktør i denne debatten. 

Svakhetene ligger i de fordelene 
selskapsstørrelser kan gi, og utred-
ninger som bekrefter dette. Blant trus-
lene finner vi også politiske ønsker om 
endring, økonomers sterke stilling og 
media som støtter disse kreftene. 

Kjernekraft-rus


