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En harmonisering hvor norske produsenter slipper
unna sin del av felleskostnadene, kan gjøre det 
vanskelig å sikre Norges posisjon som leverandør 
av grønn energi til Europa. 

 
EU Kommisjonen har bedt om innspill til harmonisering 
av bestemmelser om blant annet grensekryssende kraft-
overføring. I en fellesuttalelse til Statnett og NVE om dette 
konsultasjonsdokumentet, har FSN og KS Bedrift blant 
annet vist til urimeligheten i at en harmonisering av tariff-
ene skulle føre til at norske produsenter slipper unna sin 
del av felleskostnadene i det norske nettet på beskostning 
av uttakssiden.  

I konsultasjonsdokumentet skisseres tre muligheter 
for harmonisering av innmatingstariffer, hvor Option 2 
beskriver et forslag fra ERGEG – den europeiske 
regulatororganisasjonen. 

FSN og KS Bedrift mener at forslaget fra ERGEG 
kan føre til at det blir politisk vanskelig å gjennomføre 
en energipolitikk som sikrer Norges posisjon som sving-
produsent og leverandør av grønn energi til Europa. 

Videreføring
FSN og KS Bedrift mener at Option 1 vil være det beste 
alternativet. Det innebærer at dagens rettstilstand videre-
føres. Her kreves at andelen av den samlede nettavgiften 
som bæres av produsentene som hovedregel skal være 
lavere enn den andelen som bæres av forbrukerne, men 
ellers overlates nærmere fastsettelse av innmatingstar-
iffen til de enkelte nasjonale reguleringsmyndigheter. 

Dette mener organisasjonene vil være best fordi det 
europeiske kraftmarkedet har så ulike rammebetingelser 
og naturgitte forskjeller at det er vanskelig å gi harmoni-
serte retningslinjer for produsenttariffer som vil sikre 
målet om et effektivt og ikke-diskriminerende marked. 
«Det er viktig å sikre at harmonisering i EU ikke ute-
lukkende hensyntar produsentinteresser.»

Lokal motstand
I brevet legges det vekt på at Norges vannkraftsystem 
ikke kan sammenlignes med Europas termiske system, 
blant annet fordi det norske sentralnettet er vesentlig 
dyrere å bygge og drive enn i Norden og Europa for øvrig. 
Det vises i den sammenheng til våre lange geografi ske 

avstander, fjorder og fjell, samt lave befolkningstetthet. 
Det vises også til at dersom uttak lokalt må bære store 

deler av kostnadene som vannkraften generer i form av 
nødvendig nettutbygging, så er det en urimelighet som 
vil medføre lokal motstand mot ny vannkraftproduksjon i 
distriktene. 

 
«Produksjonsstøtte»
«Harmoniserte produsenttariffer som medfører at norske 
forbrukere må dekke størstedelen av kostnadene, vi i 
realiteten utgjøre «støtte» til produksjon gjennom offent-
lige pålegg om tariffering», heter det i brevet. «Dette ville 
bli betraktet som ulovlig offentlig støtte dersom det ble 
dekket direkte av offentlige midler.»

Det legges til at norske vannkraftprodusenter ikke har 
behov for denne type subsidiering, og det vises til at 
innføring av CO2-kvoter har medført et løft i kraftprisen på 
Nord Pool i størrelsesorden ca 15 øre, noe miljøvennlige 
norske vannkraftprodusenter kostnadsfritt drar nytte av. 

FSN og KS Bedrift mener prinsipielt at tariffer må ut-
formes slik at de som genererer kostnader og har nytte 
av disse, også må dekke kostnadene. 

Statnett har varslet at de vil komme med innspill i EU 
til utkast til retningslinjer slik at den vedtatte prisstrategi 
for 2010–2012 implementeres. 

Norge kan få problemer med å sikre sin posisjon som 
leverandør av grønn energi til Europa dersom norske 
produsenter slipper unna sin del av felleskostnadene
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ca 60 prosent ned til ca 25 prosent. Nettkundene har fått 
tilsvarende økning.

Det er ikke avdekket noe fra myndighetene som set-
ter distriktsenergiverkene i et dårligere lys enn de store 
sentrale nettselskapene. Tvert om så opplever vi gang 
på gang at under ekstreme værforhold og strømhavarier 
så er distriktsenergiverkene i de fl este situasjoner langt 
raskere med gjenoppretting av strømforsyningen. Dette 
skyldes en desentral ingeniør- og montørberedskap med 
god lokalkunnskap og sterk lojalitet til lokalsamfunnet. 

FSN vil forsterke arbeidet for å opprettholde et mang-
fold av kompetansesterke og verdifulle distriktsenergiverk 
i framtiden – det lover vi Distrikts-Norge!

NettOpp Nr. 9 - 2008 Side 2Side 2

En garanti for forsyningssikkerheten

– Distriktsenergiverkene skaper større trygghet og 
utvikling i lokalsamfunnene, mener FSNs styreleder Eilif 
Amundsen.   FOTO: BJARNE LANGSETH 

DET LUNE HJØRNET

Sagt av Gillian Anderson fra X-fi les om virkelighetens 

aliens – ikke av Steinar Bysveen om FSN. 

Distriktsenergiverkene er en garanti for forsynings-
sikkerheten – ikke en trussel. En desentralisert 
ingeniør- og montørberedskap med gode lokal-
kunnskaper og sterk lojalitet skaper større trygghet 
og utvikling i lokalsamfunnene. 

FSNs styreleder har reagert sterkt på en debatt i NRK 
Nordland nylig der energi- og miljøkomiteens Ivar 
Kristiansen (H) konkluderte bastant med at de mindre 
distriktsenergiverkene er en trussel for forsyningssikker-
heten, mangler nødvendig kompetanse og robusthet til å 
ivareta de forestående milliardinvesteringene i nett. Han 
påstår også at de heller ikke vil være i stand til å sikre 
beredskap og leveringssikkerhet ute i distriktene. 

– Det mest hårreisende i denne uttalelsen er at han 
bruker Lars Ove Skorpen i Pareto Securities som sann-
hetsvitne, sier Eilif Amundsen. – Selvfølgelig ønsker Lars 
Ove Skorpen en slik storstilt fusjonering – det er jo det 
han lever av. Formidling av fusjoner, kjøp og salg av energi-
selskaper har jo hatt dårlige tider de siste årene, så naive 
politikere kan jo være gode å ha med i markedsføringen. 

Fra produsent til nettkunde
Den høye nettleien i Utkant-Norge skyldes i stor grad 
naturgitte forhold, vanskelig topografi  – få kunder per km 
linje og per transformatorkrets. Men det skyldes også det 
faktum at distriktsenergiverkene gjennom energiloven ble 
pålagt å delta i en storstilt subsidiering av langtransport 
av kraft i sentralnettet fra kraftkildene ute i Distrikts-
Norge og inn til de store forbrukssentraene. Dessuten 
har kraftprodusentene gjennom en tiårsperiode klart å 
redusere sin andel av tariffkostnadene i sentralnettet fra 

«De vibrerer på et helt annet 

energinivå enn oss»

Oppstart Skaidi – Varangerbotn
Arbeidet med planleggingen av ny sentralnettslinje 
mellom Skaidi og Varangerbotn i Finnmark vil starte 
opp til sommeren. Det tas sikte på å sende 
forhåndsmelding i 2010. 

Økt innmatingstariff
Statnetts styre vedtok nylig prisstrategien for 2010–2012. 
Dermed kan vi legge til grunn at innmatingstariffen fra og 
med 2010 øker fra 0,56 øre/kWh til 0,8 øre/kWh. 

I Brukerrådet gikk alle unntatt EBL inn for en juster-
ing av innmatingstariffen. EBL ønsket primært at saken 
utsettes i påvente av Stortingets bebudede gjennomgang 
av ny nettpolitikk. 

På ett punkt gikk Statnett mot FSN, og det var på 
spørsmålet om marginaltapssatsene burde øke fra pluss/
minus 10 prosent til pluss/minus 15 prosent.  

– Prinsipielt sett har vi sagt at vi er for dette i FSN. 
Men utslagene i Finnmark vil kunne virke begrensende 
på næringsutviklingen, slik at vi ønsket at på dette punktet 
burde Statnett stå på 10 prosent inntil videre, sier daglig 
leder Knut Lockert i FSN. 

Statnett valgte å stå på sitt opprinnelige forslag her og 
økte satsene til pluss minus 15 prosent.  Men Statnett har 
lagt seg på systemprisen her og ikke på områdeprisen 
ved marginaltapsberegningene, og utslagene blir derfor 
dempet noe. 
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