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Et sannsynlig scenario kan være kombi-
nasjon av omfattende kostnader til feilret-
ting, direktekompensasjon til kunder ved 
langvarige strømbrudd og KILE-kostnader 
som følge av strømbrudd. 

TYNGENDE KILE
Økonomisk uttelling pålagt nettselskap 
gjennom forskrift gitt i medhold av energi-
loven kan bidra til konkurs hos nettselskap, 
som direkte følge av en krisesituasjon med 
omfattende strømbrudd, hevder Defo i 
en kommentar til OED i forbindelse med 
endringer i energiloven. 

Departementet anmodes i brevet 
fra Defo om å vurdere dette forholdet 
nærmere. Blant annet bør det vurderes 
hvorvidt KILE-ordningen og direkte-
kompensasjon til kunder ved strømbrudd 
kan bli så tyngende i en krisesituasjon at 
disse bør suspenderes ved beredskaps-
håndtering. «Det formodes at kundene 
i krisesituasjoner er mer opptatt av å få 
gjenopprettet strømforsyningen framfor 
å motta finansiell kompensasjon som i 
neste omgang kan bidra til nettselskapets 
konkurs», heter det i brevet. 

EKSEMPEL TINN
Tinn Energi hadde for noen år siden en sak 
som kan illustrere denne problemstillingen. 
En orkan feide over hele forsyningsom-
rådet og førte til en KILE-kost på seks 
ganger års-KILE, som tilsvarte om lag 25 
prosent av inntektsrammen den året. 

– Vi forsøkte å ta problemstillingen opp 
med NVE som en ekstraordinær hendelse 
og underlegges særskilt behandling, sier 
daglig leder Andres Sætre i Tinn Energi til 
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få igjen ved en høyere snitt-KILE de neste 
årene, og på denne måten få økonomien 
tilbake. Problemstillingen omkring likviditet 
var et «ikke-tema». 

Andres Sætre konkluderer med at med 
økte krav til direktekompensasjon, for-
sterker kravet til beredskapslikviditet. 

KONKURSREGULERING
I brevet peker også Defo på den forskrifts-
messige reguleringen av en situasjon hvor 
et nettselskap går konkurs. Her forutsetter 
departementet at konkursboet kan pålegges  
å drive videre for kreditors regning i inntil  
12 uker. Departementet skriver selv at konse- 
kvensen kan bli at nettselskapenes kapital-
kostnader øker ved en slik bestemmelse. 

GARANTIST
Defo gir i brevet klart uttrykk for at strøm-
forsyningen er av så fundamental betyd-
ning for samfunnet at konsesjonsgiver bør 
stå som garantist for at konkursrammede 
nettselskap kan opprettholde forsyningen 
til kundene inntil nødvendig restrukturering 
av virksomheten er gjennomført. Derfor 
ber organisasjonen departementet om å 
vurdere dette forholdet nærmere. 
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Fra orkan til konkurs?
En alvorlig beredskapssituasjon etter for eksempel en orkan,  
kan være uberegnelig også når det gjelder økonomiske 
konsekvenser for nettselskaper. Det kan framprovosere  
likviditetsproblemer som i verste fall kan føre til konkurs. 
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Mørke skyer i en alvorlig beredskapssituasjon kan 
true den økonomiske stabiliteten for nettselskaper.

Defos jubileumsårsmøte med fagdag 
i Geiranger 24. – 26. mai blir tiårets 
høydepunkt. 

Det blir aktuelle temaer, gode fore-
dragsholdere i de beste omgivelser. 
Defos årsmøte med fagdag 2011 blir  
et høydepunkt i organisasjonens  
tiårige historie. 

Du kan lese mer om hva som skal skje 
i Geiranger 24. – 26. mai 2011 på vår 
hjemmeside www.defo.no. Der kan 
du også melde deg på. 

I vedtak om inntektsrammer for 2010 
har NVE tatt ut Krødsherad Everk KF 
fra de sammenlignende analysene 
som er grunnlag for vedtakene om 
selskapets inntektsramme. 

Tilsvarende korreksjon av varsel 
for 2011 bør gjøres på tilsvarende 
grunnlag – uavhengig av eventuelle 
forestående tilsyn hos Krødsherad 
Everk, skriver Defo og KS Bedrift 
Energi i et brev til NVE. 

Nå begynner det å haste, 
så meld deg på!



Bør også gjelde Ørskog – Fardal!

I brevet til olje- og energiminister Terje  
Riis-Johansen nylig viser Statnetts 
brukerråd til at departementet i et brev 
til Statnett i november 2010 ber om 
tilleggsutredninger/-søknader ved-
rørende flere trasealternativer og et 
sjø-/jordkabelalternativ på Sunnmøre. 

Brukerrådet gjør oppmerksom på at 
departementets pålegg er i strid med 
gjeldende kabelpolicy, og er etter alt  
å dømme samfunnsøkonomisk ulønn-
somt. Dette gjør kostnadsutviklingen 
høyst uforutsigbar. Brukerrådet ut-
trykker bekymring for utviklingen i 
denne saken. 

FØLGER IKKE RETNINGSLINJER 
I brevet blir det også gitt klart uttrykk 
for at brukerrådet er bekymret for 
hvorvidt departementets behandling 
av saken er et uttrykk for at gjeldende 
policy og retningslinjer for Statnetts 
virksomhet ikke lenger er styrende for 
valg av løsninger. 

Departementets pålegg om å søke 
konsesjon på et alternativ som synes å 
være i strid med gjeldende kabelpolicy 
og er samfunnsøkonomisk ulønnsomt, 
gir signaler om at retningslinjer ikke 
følges og at kostnadsutviklingen i  
sentralnettet er høyst uforutsigbar. 

Det blir i brevet også gjort opp- 
merksom på at arbeidet med å sikre 
kraftforsyningen til Midt-Norge og 
tilretteleggingen for fornybar kraft på 
Vestlandet, blir forsinket med dette. 

– OEDs ferske vedtak om Hardanger bør også gjelde  
Ørskog – Fardal, sier brukerrådets leder Knut Lockert  
til NettOpp. Han viser til brev til statsråden om at  
departementets pålegg for Ørskog – Fardal er i strid 
med gjeldende kabelpolicy. 

Tor Inge Nostradamus
«Nostradamus i Statnett, kommunikasjonsdirektør Tor Inge  
Akselsen, lover ikkje lyse utsikter om så gale skulle hende at 
dei ikkje får det som dei vil», skriver naturverner Erik Solheim  
i en gjestekommentar i Nationen, i henhold til Europower. 

I en doktoravhandling om Nostradamus blir det hevdet at den 
kjente spåmannen fra 1500-tallet ikke var profet, men poet. 
Vi vil derfor utfordre Statnetts Nostradamus til å spå vinneren 
av årets eliteserie i fotball i poetiske vendinger – uten å nevne 
Rosenborg. 
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Leder av Statnetts brukerråd, Knut Lockert,  
mener at OEDs vedtak om Hardangermaster også 
bør være retningsgivende for Ørskog – Fardal.

Synliggjør  
konsekvensene!
Defo og KS Bedrift Energi 
har sendt et felles innspill  
til NVE om videreutvikling 
av modell for fastsetting  
av kostnadsnormer for  
regional- og sentralnett.  
Her påpekes blant annet 
behovet for å synliggjøre 
konsekvensene av endringer 
i reguleringen. 
Usikkerheten i en beregningsmodell 
bør tilsi at beregningsresultatet bør 
kunne justeres slik at utfallsrommet 
for beregnet effektivitet blir smalere 
enn det de rene beregningene viser. 
Ved store endringer for enkelt-
selskap på grunn av modellendringer 
bør det innføres overgangsordninger 
som reduserer virkningen fra ett år til 
det neste. 

STORE FORSKJELLER
I brevet blir det også vist til de to  
organisasjonenes kommentarer  
til «von der Fehr-rapporten». Det  
ble pekt på at rapporten ikke i til- 
strekkelig grad påpeker forskjellen  
mellom distribusjonsnettet og  
regional- og sentralnettet. 

«Regional- og sentralnettet er preget  
av større investeringer/utbygginger 
med ujevne mellomrom, og også at 
det er store forskjeller mellom de 
store sammenhengende nettom-
rådene og de minste «nettene» som 
består av noen få stasjonskompo-
nenter. Slik sett er det på sin plass 
at NVE ser spesielt på en videre-
utvikling av reguleringen av disse 
nettnivåene», heter det i brevet. 

FORANKRING
Det blir også uttrykt forståelse for at  
departementet i enkelte tilfeller har  
behov for å be om tilleggsutredninger 
og å se på alternative løsninger, men 
det må ha en rimelig forankring i de 
rammer som gjelder for Statnett. 

«Mener departementet at dagens 
rammer ikke lenger er hensiktsmessig, 
må en gi uttrykk for dette offentlig og 
igangsette de nødvendige prosesser  
for endring», heter det til slutt i brevet 
fra Statnetts brukerråd til olje- og  
energiministeren. 
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