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Det store samfunnsansvaret 
som ligger hos et lokalt nett- 
selskap er under hardt press 
når regionalnett krever enorme  
investeringer på grunn av 
økende vekst i lokalsamfunnet. 

Jacob Normann Jacobsen i Trollfjord 
Kraft AS tok utgangspunkt i alvorlige 
strømbrudd i  hans distrikt nylig, da han 
holdt et innlegg på Defo/KS Bedrifts 
medlemsseminar. Han framholdt at 
samordningen av regional- og sentral-
nett er å betrakte som nøkkelen til å  
få en langsiktig løsning på kraftforsyningen 
i hans region. Strømbrudd i desember 
og i februar satte forsyningssikkerheten  
for 55 000 mennesker i Lofoten og  
Vesterålen under press. Den økonomiske 
risikoen for selskapene er skyhøye. 

HENGER I EN TYNN TRÅD
– Vi henger i en tynn tråd her i Vester-
ålen og Lofoten, sier Jacobsen. – Vi 
beveger oss i dag på hårfine marginer, 
i tillegg planlegges det vindmølleparker 
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Samfunnsansvar under press
Husk påmelding til Defos årsmøte med 
fagdag 15. – 17. juni på Stokmarknes  
med høyt faglig og sosialt nivå.  
Gå inn på www.defo.no for påmelding.

Eiere av underliggende nett må selv dekke 
ekstrakostnader som følger av nødvendig 
oppgraderinger på overliggende nett. 
Dette har OED nå slått fast. 

Siden de forskjellige nettnivåer og tariff-
eringsområder henger fysisk sammen, vil  
en endring ett sted ofte ha konsekvenser 
andre steder. Når for eksempel Statnett  
lager en ny transformering mellom sentral- 
og regionalnettet vil dette kunne medføre  
at det må gjøres investeringer hos en 
anleggseier i regionalnettet. Dette har 
økonomiske konsekvenser både for nett-
eieren og kundene i regionalnettet. I tillegg 
kan det skje endringer i tap og forventede 
avbruddskostnader. En meget aktuell pro-
blemstilling i de kommende år er spennings- 
oppgradering, som vil medføre behov for 
tiltak for mange tilknyttede aktører. 

MÅ DEKKE SELV
Problemstillingene rundt ansvar for kost-
nader i andre aktørers tilknyttede anlegg 
tok Statnett opp med OED i brev av 22. april 
2008. Den 15. februar i år mottok Statnett 
svaret fra departementet. Her går det fram 
at dagens lovverk ikke åpner for at den  
aktøren som utfører primæroppgraderingen 
kan pålegges å dekke andre aktørers  
ekstrakostnader. 

«Det betyr at eiere av tilknyttede anlegg 
selv må dekke de ekstrakostnadene som 
følger av nødvendig sekundæroppgradering», 
heter det i brevet fra Olje- og energi- 
departementet. 

– og om 10–15 år kommer olje og 
gass utenfor Vesterålen. Lofotkraft og 
Trollfjord Kraft må dimensjonere sine 
regionalnett for at Lofotringen skal være 
en del av sentralnettsfunksjonen, og det 
er snakk om investeringer på mellom 
200 og 300 millioner kroner. Vi mener 
at den beste løsninger er at Lofotringen 
innlemmes i sentralnettet. 

I 1998 tapte energiselskapene i 
Vesterålen og Lofoten kampen om å få 
Lofotringen inn i sentralnettet. Men nå 
skal det gås en ny runde i forbindelse 
med NVEs forslag til samordning av 
regional- og sentralnett. 

Trenger bedre 
insentiver
Dagens nettregulering gir ikke de 
nødvendige insentiver til å foreta 
investeringer i nettet. 

Dette var et av de mange viktige bud-
skapene fra Arne Nybråten og Johannes  
Kristoffersen i Defo/KS Bedrifts felles 
nettreguleringsutvalg på organi- 
sasjonenes medlemsseminar. 

Temaet var anleggsbidrag, tariffer 
og nettregulering etter at NVE sendte 

sine faglige vurderinger til OED.  Arne 
Nybråten gikk igjennom utvalgets 
refleksjoner knyttet til reglene på 
distribusjonsnettet, mens Johannes 
Kristoffersen tok for seg tilsvarende 
på regionalnettet.  

NVE stilte også med Torfinn Jonassen  
som redegjorde for NVEs syn der det 
ble sagt ja til anleggsbidrag også i 
masket nett, nei til en landstariff og 
ja til en tariffmessig sammenslåing av 
regionalnettet og sentralnettet.  Dette 
er svært viktige problemstillinger som 
vil bli mye diskutert framover. 

Medlemsseminaret, som var arrang-
ert av Defo og KS Bedrift var svært vel-
lykket og hadde mer enn 60 deltagere. 
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FORSYNE OSS! 
I invitasjonsbrosjyra til Defos årsmøte med fagdag inne i for-
ordet har det forsyne meg sneket seg inn en herlig trykkleif 
som har forsynt enkelte lesere med en god latter. Det inviteres 
til årsmøte med fagdag – for første gang under navnet  
«Distriktenes energiforsyning» – det bør også bli den siste. 

Å skylde på styrelederen fordi han har skrevet under med 
bred penn, blir som å rette baker for smed. Smeden er en 
herværende redaktør som er godt forsynt med trykkleifer 
gjennom 35 år – og tåler også denne. Kan han ha ment at  
dette var et bedre navn?
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Mye tyder på at strømkundene 
tenker lite over at nettselskapene 
skal ha en nøytral rolle i forhold til 
dem som forbrukere. Nøytralitets-
prinsippet er et spørsmål som 
opptar bransje og myndigheter  
mer enn forbrukerne.

TNS Gallups Energibarometer for 
2. kvartal 2008 som tar for seg om-
dømmearbeid støtter godt oppunder 
NettOpps oppfatning av NVEs forhold 
til nøytralitetshensynet. På kommentar-
plass stiller redaktøren i NettOpp blant 
annet spørsmål om hvor langt detalj-
reguleringen skal gå for å perfeksjonere 
detaljer som har liten verdi for kundene. 

INGEN STOR SAK
Hver femte kunde (20 prosent)  kan ikke 
svare på spørsmålet om hvordan de 
opplever at nettselskapet ivaretar sin 
nøytralitet overfor dem som kunde, i 
henhold til Energibarometeret. En tredel 
(33 prosent) mener at dette gjøres i stor 
eller svært stor grad, mens bare sju 
prosent har noe å utsette. 

– Når vi spør kundene om hvordan 
de opplever situasjonen synes dette 
ikke å være en stor sak, sier avdelings-
leder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup.  
– Nøytralitetsprinsippet er noe som 
opptar bransje og myndigheter og i liten 
grad forbrukerne, konkluderer hun med.

Det er heller ikke noe som tyder på 
at leverandørskifte opptar kundene i 
særlig grad. Fosby Livgard sier at inter-
essen for å bytte kraftselskap ikke er 
den samme som for noen år tilbake,  
og sammenheng mellom pris og bytte- 
tilbørlighet er ikke like sterk som 

Bransjenær og kundefjern 
Potensielle nye medlemmer får i disse 
dager brev og brosjyre i posten hvor de 
ønskes velkommen hjem til Distriktenes 
energiforening. 

I brevet vises det til at kommunikasjonen 
med våre interessenter og presse er blitt 
mye lettere etter navneskiftet, når det nå 
ikke er nødvendig med lange forklaringer 
for å forså hvem vi er og hva vi står for. 
Det blir også vist til at Defo har kort vei til 
beslutningstagerne og at Defo blir tatt på 
alvor, hørt og lyttet til – og er klar i sine 
forslag og meninger. 

I brosjyra forklares det nærmere hvem vi 
er, hva vi vil og hvordan vi arbeider. 

Som medlem av Defo spiller du på  
hjemmebane!
 

OED har meddelt Statnetts brukerråd at 
Statnett ikke får tilført egenkapital. 

Det var i brev av 14. september i fjor at 
brukerrådet sendte brev til OED med støtte 
til Statnetts egenkapitalsøknad. Bruker-
rådet uttrykte bekymring for at gjennom-
føringen av viktige prosjekter kunne bli 
påvirket i negativ retning dersom Statnetts 
egenkapital ikke ble styrket. 

I brevet fra OED av 12. januar i år henvises  
det til regjeringens beslutning om at fore-
taket ikke skal få tilført egenkapital og  
at Stortinget har sluttet seg til denne  
konklusjonen. Begrunnelsen er at Statnett 
har god kredittrating og god tilgang til 
kreditt. «Selv om lånekostnadene kan gå 
noe opp som følge av investeringene, vil 
foretaket kunne lånefinansiere de plan-
lagte investeringene», heter det i brevet. 

tidligere. – Mange forbrukere erfarer at 
i det lange løp er det lite å spare på å 
bytte fra en leverandør til en annen,  
sier hun. 

HVA ER NETTLEIE?
Et annet område hvor bransjen synes 
å være noe kundefjern, er å få fram 
kunnskap om nettleien. Nesten tre av 
10 forbrukere mangler kunnskap om 
hva nettleien brukes til. Nettleien er 
det området hvor kundene viser størst 
misnøye, og tilliten til nettselskapenes 
prispolitikk viser ikke framgang, går det 
fram av Energibarometeret. 

– Man kan dermed stille spørsmål om 
man har valgt riktig kommunikasjons- 
kanal og om budskapet er utformet 
på en måte som treffer målgruppen. 
Vi tror det er viktig å øke forbrukernes 
kunnskap på området, sier avdelings-
leder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup. 
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Avdelingsleder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup.


