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4. årgang

Opp, opp med tariffene, men

hvem skal betale regningen?

Dette er hovedutfordringene som
synliggjøres i rapporten «Ny prisstrategi
for sentralnett» som Econ Pöyry har
utarbeidet for Statnett SF. Når Statnett
allerede nå har satt i gang arbeidet med
prisstrategien for perioden 2015–2017,
så har det sin årsak i de betydelige
utfordringene de vil møte i denne
perioden. Også Defo spiller en aktiv
rolle i dette arbeidet gjennom Statnetts
brukerråd og drøftelsesretten med
Statnett.

FORDELINGENS DILEMMA
«Alle kunder, både innmating og uttak,
bør dekke de kostnadene de er direkte
opphav til», sier Econ blant annet i sin
konklusjon og tilråding. Men det er likevel ikke så enkelt som det høres ut til.
Industrien er langt på vei fredet
politisk, og også i Econ-rapporten vises
det til at det vil være uheldig å belaste
industrien med store kostnadsøkninger.
Industrien har små muligheter til å velte
kostnadene over på produktene de selger,
og nedleggelse av industri kan utløse
behov for betydelige nettinvesteringer
ved at det blir store regionale kraftoverskudd.
Det er et betydelig potensial for økte
inntekter fra kraftproduksjon, spesielt
eksisterende vannkraftverk, sier Econ
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Industrien er fredet og produksjonen stanger i EU-tak.
Da kan den alminnelige forbruker stå igjen som Svarteper når Statnetts 40 milliarders
investeringer de kommende
10 år skal betales.

Opp, opp vil sentralnettariffene gå i den kommende tiårsperioden. Dette gir store utfordringer
både for Statnett og for kundene.
i rapporten. Men på kort sikt er det
imidlertid vanskelig å øke inntekten
fra innmating vesentlig. Det skyldes
norske forskriftskrav om differensiering
av tariffene på grunnlag av relevante
nettforhold, og det skyldes ikke minst
foreslåtte tak i EU. «Handlingsrommet
innenfor gjeldende retningslinjer bør
imidlertid utnyttes så langt det er
mulig», anbefaler Econ.
Når Statnett i tillegg også har fått
avslag på sin søknad til staten som eier
om fire milliarder i kapitaltilførsel, kan
resultatet bli at alminnelig forbruk blir
sittende igjen med Svarteper og det
meste av regningen for denne helt nødvendige gigantinvesteringen i Norges
elektriske riksvei.
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Denne rapporten er med å åpne for en
god dialog med Statnett om utforming av
ny prisstrategi og fordeling av de kraftig
økende tariffene framover.
Rapporten fra Econ er et innspill i den
kommende debatten om ny prisstrategi for
sentralnettet. Innholdet gjenspeiler altså
ikke Statnetts posisjon.
– Dette er en mer nyansert rapport enn hva vi
har sett fra Econ på dette området tidligere,
sier daglig leder Knut Lockert i Defo.
BEST MULIGE LØSNING
– Her er det ikke lenger noen absolutte sannheter som blir framført. Alle forsøkene på å
gjøre tariffen til en eksakt vitenskap der de
økonomiske teorier skal gi fasiten for hvem
som skal betale, står nå for fall. Det er en
betydelig grad av politikk og forhandlingsstyrke som til syvende og sist avgjør hvem
som blir sittende med regningen. På denne
måten styrkes også konklusjonene i den
rapporten som EC-group laget for Defo og
KS Bedrift i fjor.
Lockert konkluderer med at dette åpner
for en god dialog og mye hardt arbeid for å
finne de beste løsningene for alle parter.
– Defo vil engasjere seg i dette arbeidet for
å sikre våre medlemmer den best mulige
løsning, sier Knut Lockert.

Denne rapporten åpner for en god dialog,
mener daglig leder i Defo Knut Lockert.

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@defo.no

Bedre informasjon
til kundene
Statnett har tatt initiativ til et møte
med utvalgte nettselskaper for å
få innspill til en informasjonsplan i
forbindelse med offentliggjøring og
framleggelse av sentralnettstariffen
for 2011.

Statnett legger til grunn at de som
utgangspunkt ikke skal kommunisere
noe særlig med sine kunders kunder,
men heller legger til rette for at Statnettkundene kan kommunisere bedre
med sine kunder.
– Dette er et godt initiativ som kan
bidra til større forståelse for den økningen som kommer på nettariffen og
hvorfor dette er nødvendig for å sikre
leveringskvaliteten i framtida, sier daglig
leder Knut Lockert til NettOpp.
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ØYSTEIN HELLERUD
er ansatt som ny daglig leder i Nesset
Kraft AS i Eidsvåg i Romsdal etter Hans
Gikling som har gått av med pensjon etter
mer enn 30 år i bedriften.
Den nye lederen av Nesset Kraft er
faglærer ved en videregående skole i
Nordfjord og har utdannelse og erfaring
innen bransjen.
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FELLESMØTE OM OMSETNING

STERKE SAKER I AMS/BREDBÅND

Den 17. mars vil Defos omsetningsutvalg arrangere et fellesmøte
med Konkurransetilsynet, NVE, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.

Det er en agenda fylt med sterke saker som skal prege møtet i
Defos AMS/Bredbåndsutvalg den 15. mars.

Her vil Defo innlede med noen forslag til regler, så vil NVE, Konkurransetilsynet og Forbrukerombudet gjennomgå eget ansvarsområde, muligheter og ønsker, før Forbrukerrådet framlegger sine
erfaringer med klager og egne ønsker. Møtet vil avsluttes med
oppsummering og debatt.

Først skal statusen for AMS gjennomgås, og deretter skal saken
om Justervesenets krav til målere med minimale avvik igjen følges
opp. Dette er en sak som har engasjert mange etter NettOpps
oppslag om «Meningsløst målerbytte i forkant av AMS» i utgave nr. 1 i år.

Dette vil være et godt grunnlag for Defos arbeid med å bidra til
effektiv og fair konkurranse i kraftomsetningen.

Av andre saker med samme styrke kan nevnes at samarbeid om
tilbud av bredbåndskapasitet blir diskutert, og eiendomsskatt og
taksering av bredbåndinfrastruktur.
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Mange problemstillinger og innspill ble
diskutert på nettariffutvalgets møte den
10. mars. Framtida byr på mange utfordringer som faller inn under dette
utvalgets oppgaver.
Hovedfokus var på Statnetts kommende
prisstrategi for perioden 2013-2017. Statnett
har invitert til samarbeid og dialog rundt
dette og Defo skal ha et møte med Statnett
den 8. april. Utvalget har som mål å legge
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MANGE PROBLEMSTILLINGER I NETT

fram konkrete innspill til Statnett i den
anledning.
Utvalget arbeidet også med problemstillingene
rundt anleggsbidrag, landstariff og spørsmålet om to nettnivå. Dette er alle problemstillingene som nå er til politisk behandling
i OED etter at NVE avga sin rapport i disse
spørsmålene. – Vi må derfor forstsatt spille
inn våre standpunkter og ikke minst bidra til
at problemstillingene blir best mulig belyst
fremover, sier daglig leder Knut Lockert.

KAPABEL ELLER IKKE, PÅ KABEL
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Selskapet Seaworks var ikke kapabel til å få lagt en kabel over Sognefjorden, så de mistet en ni kilometer kabel «på havsens bunn», som
Ibsen ville ha sagt det. Det er ikke sikkert den vil bli tatt opp, og da
vil den ligge der som en turistattraksjon lik sjøormen i Seljordsvatnet.
Turister vil måtte betale for ikke å se den, og på den måten finansiere
andre kabelprosjekter på Vestlandet.
Norsk Industri har før ment at utenlandskabler er en vederstyggelighet,
men nå har Åslaug Haga kommet inn i organisasjonen og oppdaget,
som hun sier til www.tu.no, at «kraften i kabler går begge veier». Det
var det som skulle til for å få Norsk Industri kapabel til å skifte mening.
Senterpartisten Åslaug Haga skiftet også mening om EU da hun kom inn
i Norsk Industri – fra begge veier i regjering, til enveis etter læring.
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