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Kommunikasjonsnett for Defo

Se på helheten – ikke vær ensidig!

Pareto Securites la nylig fram sin nett-
analyse for 2012. Der hevdes det at de 
små nettselskapene har høyere nettleie 
og hyppigere og lengre strømavbrudd. 
De konkluderer med at fusjon mellom 
tilgrensede nettselskap vil gi en økono-
misk fordel både for selskapene og for 
kundene, og at besparelsene for en 
husholdningskunde vil bli store. 

IKKE DOKUMENTERT
– Her snakker vi om en omfordeling 
av den samme kaka. Prisen vil gå opp 
noen steder og ned andre steder, sier 
Lockert. – Pareto legger fram påstander 
som de ikke klarer å dokumentere godt 
nok. Kostnader i forbindelse med nett 
som må slynge seg gjennom vanskelig 
terreng og lange strekninger for å for-
syne Distrikts-Norge forsvinner jo ikke 
ved at selskaper fusjonerer. Eierskap 
endrer jo ikke på geografi , vær og vind. 

HØYESTE AVKASTNING
Pareto hevder også at det er de store 
nettselskapene som er de mest effektive 
og at små og mellomstore selskapene vil 
tjene på å fusjonere til større enheter. 

– Det er jo ikke slik at kost-
nader og utfordringer blir 
borte med et trylleslag ved 
færre og større selskaper, 
sier daglig leder Knut Lockert 
i Defo. Han presiserer at 
nettstrukturen i dag ikke 
er optimal, men det må 
legges vekt på helheten – 
ikke ensidigheten slik vi 
oppfatter Pareto.  
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Hvem vil investere i nettselskap 
som ligger nede for telling?

Defos Knut Lockert (t.v.) og Eilif Amundsen taler Distrikts-Norges sak 
og ber om at strukturdebatten ikke må være så ensidig.

– Paretos Nettanalyse viser tvert imot 
at det er de mellomstore selskapene 
som har den beste avkastningen. Her er 
Pareto i sin argumentasjon farget av å 
ville fusjonere selskaper og kapre opp-
drag. I tillegg må det tas med at mange 
distriktsenergiverk er organisert som 
samvirkelag med andre formål enn høy 
avkastning. Det som kan bli borte ved 
fusjoner er store fordeler for kundene 
som bor i Distrikts-Norge.

SMÅDRIFTSFORDELER
Blant fordelene ved å ha distriktsenergi-
verk er bidraget til å opprettholde bære-
kraftige lokalsamfunn. De lokale sel-
skapene anvender lokale ressurser til 
lokalsamfunnets beste. De sikrer lokal 
verdiskapning, lokal kompetanse og 
lokalt utbytte. 

– Dette handler like mye om arbeids-
plasser, leveringssikkerhet og trygghet 
for distriktene, sier Lockert. – Vi er også 
overbevist om at distriktene vil tape i 
kampen om oppetider ved utfall etter 
eventuell innlemmelse i store selskaper. 
Det sørger KILE-ordningen for. 

 – Verken økonomi eller leverings-
sikkerhet blir nødvendigvis bedre av 
at selskapene blir større. Dette har 
erfaring vist oss, sier Defos styreleder 
Eilif Amundsen. – Kunder og eiere kan 
lett ende opp som tapere dersom vi får 
sammenslåinger bare for størrelsens 
skyld. Men i noen tilfeller kan sammen-
slåinger være det eneste rette. Sammen-
slåinger støtter vi når fordelene for kunder 
og eiere er klart framtredende, og hensynet 
til et levende lokalsamfunn er tatt med i 
vurderingen, avslutter Eilif Amundsen. 

Dette er tabellen fra Paretos Nettanalyse 
2012 over selskaper med høyest avkastning. 
Hvorfor fremheves ikke de i større grad?



passopp Statnett markerte utdeling av det første 
elsertifi katet med kake. 200 millioner av 
dem kommer etter. 

Med så mange kaker vil elsertifi katordningen 
bli meget lønnsom for næringslivet –  men vil 
kanskje svekke folkehelsen. 

Lønnsomme elsertifi kater
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Dagmar-unntak tar tid
Det vil ta tid å behandle 
søknadene om unntak fra 
KILE-bestemmelsene etter 
«Dagmar». Søknadene vil 
bli behandlet individuelt 
når de enkelte sakene er 
tilstrekkelig opplyst.

Defo om NVE-renta
Defo har oversendt føljande uttale til NVE: 

Defo er samd i at NVE-renta må endrast 
slik at dei ulike delane representerar 
oppdaterte verdiar. I staden for å bruka 
5-årig statsobligasjonsrente ønskjer Defo 
at det vert nytta ei swap-rente. Denne 
må fastsetjast som ei fl eirårig rente, og 
me trur at ei 5-årig swaprente kan vera 
det rettaste grunnlaget å bruka. 

I tillegg må både risikopremie og 
markedspremien regulerast opp slik at 

den representerar dei reelle kostnadane 
med å skaffa fi nansiering.  Dei store 
bankane opererar no med ein premie på 
over 2%-poeng når dei skal skaffa seg 
funding i marknaden, og denne auken i 
kostnaden må koma fram i den risiko-
premien som er ein del av NVE-renta. 

Markedspremien har vore 4% så 
langt medan den i andre land har lege 
mellom 4,5 til 5%. Noreg treng meir 
investeringar, og det er viktigare enn 
tidlegare at selskap vert stimulert til å 
gjera investeringar som trengst. Det er 
unaturleg at marknadspremien i Noreg 

skal vera lågare enn i andre land, og me 
vil at marknadspremien vert auka til 5% 
slik det er i mange andre land. 

Basert på erfaringane med ekstrem-
vær som «Dagmar» der nettselskap i 
tillegg til store reparasjonskostnader må 
rekna  med svært høge KILE kostnader 
så representerer dette ein betydeleg risiko 
for ein eigenkapitalinvestor i nettselskap. 
Denne auka  risikoen bør difor  refl ekte-
rast inn i marknadspremien. Etter Defo 
sitt syn bør dette resultera i at marknad-
spremien vert auka betydeleg utover dei 
4 % som gjeld i dagens modell.

NVE har til nå mottatt tre søknader om 
dispensasjon fra kontrollforskriftens 
bestemmelser om hvordan selskapenes 
tillatte inntekter skal fastsettes som er 
begrunnet med ekstremværet Dagmar, 
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Stryn Energi fi kk merke naturkreftene da Dagmar 
slo til, og er en av søkerne om unntak.

opplyser seksjonssjef Tore Langset til 
NettOpp. De er fra Ringeriks Kraft Nett AS, 
Stryn Energi AS og Nordvest Nett AS.

Langset mener at basert på bran-
sjens uttalelser kan NVE forvente fl ere 
søknader, men at det er vanskelig å si 
hvor mange. – Det er ingen eksplisitt 
søknadsfrist, men det bør senest 
komme i forbindelse med regnskaps-
innleveringen til NVE.

FULLSTENDIG OVERSIKT
Langset opplyser at søknadene vil bli 
behandlet individuelt når de enkelte 
sakene er tilstrekkelig opplyst. 

– Dette innebærer blant annet at vi 
må ha en fullstendig oversikt over hva 

som blir de endelige økonomiske konse-
kvensene av Dagmar for det enkelte 
selskap, noe som sannsynligvis vil ta tid 
for mange selskaper å framskaffe. Videre 
vil vi måtte få informasjon om økonomien 
i selskapet samlet sett i 2011, noe som 
normalt ikke er klart før årsregnskapet er 
ferdig, sier Tore Langset.

Kristin H. Lind har overtatt faglederjobben i KS Bedrift 
Energi etter Svein Eriksen. Hun har jobbet i to år i 
KS Bedrift som næringspolitisk rådgiver. 

Kristin begynte i energibransjen i 1989 og har erfaring fra små og 
store selskaper, både innen kraftomsetning og nettvirksomhet. 
Hun har også fl ere års erfaring fra bransjeorganisasjon for energi-
selskaper, med hovedfokus på nettsiden.  

Svein Eriksen har tatt ut delvis tjenestepensjon og fortsetter som 
næringspolitisk rådgiver. 

Ny fagleder i KS Bedrift Energi

Meld deg på til temadag!
Husk å melde deg på til temadag om tariffer på Park Inn 
Hotel, Gardermoen onsdag den 29. februar. 

Påmelding innen 21. februar til:
unni.wolstad@ks.no

Se nærmere opplysninger på www.defo.no

Meld deg på til Hardanger!
Husk å melde deg på til årets store begivenhet 
– Defos årsmøte med fagdag 29. – 31. mai 2012. 

Begivenheten fi nner sted på Hotel Ullensvang i Lofthus 
i Hardanger, og du melder deg på via vår hjemmeside 
www.defo.no.   Meld deg på nå!


