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Kommunikasjonsnett for Defo

Vant du eller tapte du for Dagmar?

Flaks og ufl aks med «Dagmar»

Virkningen av KILE (Kvalitetsjusterte Inn-

tektsrammer ved Ikke levert Energi) og 

USLA (Utbetaling ved Svært Langvarig 

Avbrudd) er kun en omfordeling av inn-

tekt mellom selskapene, mener Lockert. 

Han viser til at NVE i sitt «Dagmar»-

notat av 17.2.2012 skriver: «Det er altså 

nettkundene som må betale i form av 

høyere nettleie dersom det gis dispen-

sasjon fra KILE og/eller USLA.»  

SKJØNNER NVE SIN EGEN 

REGULERING?
– NVE, det må de uansett, sier Lockert, 

som stiller spørsmålet om NVE skjønner 

sin egen regulering. – Ser vi på hele 

nettvirksomheten i Norge samlet, vil 

nettkundene måtte betale alle kost-

nader forårsaket av «Dagmar». Dette 

ut fra at avkastningen er gitt som 

kapitalgrunnlag x NVE-renten. For 

kundene innbærer dette at de som bor 

i nettområder som ikke ble berørt av 

«Dagmar» må betale høyere nettleie og 

gi sitt nettselskap økt avkastning, mens 

kunder i nettselskaper berørt av «Dag-

mar» får lavere nettleie til tross for at 

nettselskapet er påført ekstra kostnader 

til feilretting og reparasjoner. 

De selskapene som ble 

truffet av «Dagmar» hadde 

ufl aks og får redusert sin 

inntekt. De selskaper som 

slapp unna hadde fl aksen 

på sin side og får økt sin 

inntekt. – Vi kan ikke ha 

en regulering basert på 

tilfeldighetsprinsippet, sier 

Knut Lockert. 
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BAGATELLISERER
I Dagmar-notatet kommer NVE med klar 

melding om at terskelen for å gi unntak 

er så høy at dette er noe de færreste 

kan regne med å nyte godt av. 

I pressemeldingen sier NVE:

«Statnett SF, som er påført kostnader på 

vel 105 millioner, vil oppleve den største 

økonomiske virkningen av Dagmar. 

Relatert til selskapets størrelse ser det ut 

til at de økonomiske konsekvensene er 

størst for Sandøy Energi AS i Møre og 

Romsdal. Kostnadene for Sandøy Energi 

er vel 8 prosent målt i forhold til selska-

pets avkastningsgrunnlag.»

Dette mener Lockert at NVE har 

skrevet med sikte på å bagatellisere de 

økonomiske konsekvensene for nett-

selskapene. Statnett trekkes fram som 

et verstingtilfelle med KILE kostnader på 

ca. 105 millioner kroner. Med en inntekts-

ramme på vel fi re milliarder kroner utgjør 

dette ca 2, 65 prosent av inntektsrammen. 

30–40 PROSENT AV 

INNTEKTSRAMMEN
– Statnett slapp billig i forhold til de 

fl este andre, når man sammenligner 

størrelsen på inntektsrammen i forhold 

til størrelsen på KILE-kostnadene. 

Det er selskaper med kostnader etter 

Dagmar på 30–40 prosent av inntekts-

rammen. Da snakker vi konsekvenser, 

sier Knut Lockert. Han mener at det 

virker som om NVE ønsker å unngå å 

gi unntak fra bestemmelsene gjennom 

å fremstille dette som en middels 

hendelse. 

– Jeg tviler på at Stryn, Stranda, 

Luster og Lærdal har den samme opp-

fatningen. NVE ser ut til å foretrekke en 

regulering basert på tilfeldighetsprinsip-

pet, der de som rammes av hendelser 

av typen Dagmar har ufl aks og de som 

ikke rammes sitter stille og kan se på 

at inntektsrammen vokser, sier daglig 

leder Knut Lockert i Defo.



Omvendt strømpassopp

Ei kile er strengt tatt to portable skråplan, en enkel mekanisme 

som brukes for å tvinge to objekter eller deler av samme objekt 

fra hverandre gjennom å bruke kraft på den butte enden av kila, 

skal vi tro Wikipedia, og det skal vi av og til.

Altså en ordning på skråplanet som påtvinges objektene i 

bransjen uansett tilfeller ved å bruke kraft uansett hvilke 

ende det vil få. 
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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!
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HOTEL ULLENSVANGHARDANGER 29.–31. MAI 2012
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Kraftens KILE

Begrunnelsen for at bransjen er enig 

om at det må gis dispensasjon fra 

kontrollforskriftens bestemmelse, er at 

skadeomfanget har vært svært stort 

og uværet unikt. Dette må derfor be-

handles som en hendelse utover hva 

den økonomiske reguleringen er ment 

å ivareta. 

Bransjen samles om unntakskrav
Hele kraftbransjen organisert 

i Distriktenes energiforen-

ing, KS Bedrift og Energi 

Norge forventer unntak 

fra KILE-kostnader etter 

«Dagmar». Det går fram av 

et fellesbrev fra organisas-

jonene til NVE v/vassdrags- 

og energidirektøren. 

God dialog med bransjen
Den gode dialogen mellom NVE og bransjeorganisasjonene 

videreføres med ny NVE-sjef og brennaktuelle temaer.

Vassdrags- og energidirektør Per 

Sanderud med fl ere av sine ledere 

møtte bransjeorganisasjonene til kon-

taktmøte sist i februar. Slike årlige kon-

taktmøter er en tradisjon som er fulgt 

opp etter Agnar Aas, og som holdes i 

en konstruktiv og god atmosfære. 

Etter at Sanderud hadde tatt en 

generell gjennomgang av utfordringene 

for norsk elforsyning, fi kk de mest 

aktuelle sakene en grundig gjennom-

gang av NVEs fagfolk. 

Det var oppsummering av situasjo-

nen etter «Dagmar», status for innføring 

av AMS, reguleringsmodellen, regional-

nettsordningen, elsertifi kater og konse-

sjonssaker. 

Fra Defo møtte styreleder Eilif Amund-

sen, daglig leder Knut Lockert og styre-

medlem Jan-Erik Brattbakk. Brattbakk 

representerte også et av de selskapene 

som ble hardest rammet av «Dagmar». 

Knut Lockert sier til NettOpp at Defo 

setter stor pris på disse kontaktmøtene 

og de viktige diskusjonene rundt de 

mest aktuelle temaene for bransjen. 

«Våre medlemmer vil søke om fritak 

fra KILE-kostnadene enkeltvis, og unn-

takene må gis i de tilfeller hvor den 

økonomiske belastningen av KILE og 

andre kostnader som følge av «Dagmar» 

er stor», heter det blant annet i brevet. 

URIMELIG BELASTNING
Det presiseres også at nettselskap-

ene og kundene påføres en urimelig 

belastning hvis det normale regel-

verket følges. «Det er fra bransjens 

side ikke tvil om at «Dagmar» var en 

ekstraordinær hendelse. Dette baseres 

på meteorologiske fakta og konsekven-

sene som er grundig dokumentert i 

ulike møter med myndighetene og 

politikere.»

Det vises også til at det ikke har vært 

grunnlag for bredere kraftgater eller 

bedre tekniske standarder i henhold  til 

dagens konsesjonspraksis og teknisk-

økonomisk regulering av selskapene. 

Organisasjonene konkluderer derfor i 

brevet med at det ikke kunne forventes 

at selskapene skulle bygge nettet ves-

entlig annerledes enn det har vært gjort. 

Brevet fra organisasjonene avsluttes 

med å påpeke at store katastrofehen-

delser for annen infrastruktur (veg, jern-

bane, telekommunikasjon), som regel 

gis ekstraordinære økonomiske tilskudd 

fra sentrale myndigheter ved slike hen-

delser. Konsekvensene belastes ikke de 

berørte selskap og kunder alene. 


