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Borgerlig signal om nettframtid
Et borgerlig flertall i energi- og miljøkomiteen har gjennom sine forslag til Stortinget gitt
signaler om energisaker som en eventuell ny borgerlig regjering vil gripe fatt i. Det bekrefter
komiteens fungerende leder, Siri A. Meling fra Høyre, overfor NettOpp.

Åpenhet og plan
I flertallets merknader blir det vist til at
ordningen med et brukerråd og brukerrepresentasjon i Statnetts styre sikret
brukerne innsyn og innflytelse over
Statnetts disposisjoner. Flertallet mener
at det var uheldig at disse ordningene
ble avviklet av regjeringen fra 2013
Flertallet i komiteen mener også
at det vil være naturlig å vurdere om
Stortinget bør få de store planlagte
investeringene i sentralnettet til behandling, gjerne i form av en nasjonal
plan for kraftlinjer som oppdateres og
fremmes for behandling i Stortinget i
alle fall én gang i løpet av hver stor-

tingsperiode. Det blir her vist til at
Stortinget behandler ellers store utbyggingsprosjekter i annen infrastruktur
så som samferdselsinvesteringer og
investeringer i petroleumssektoren.
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t flertall i energi- og miljøkomiteen
bestående av representanter fra
Frp, Høyre, og KrF ønsker Statnetts brukerråd tilbake. De ønsker også
stortingsbehandling av en nasjonal plan
for kraftlinjer og fordeling av kostnader
i sentralnettet mellom produsent og
forbruker. Bakgrunnen for energi- og
miljøkomiteens innstilling til Stortinget
er et representantforslag fra representanter fra Høyre, Frp, KrF og V. Flertallet
i komiteen fremmer tre forslag som
behandles i Stortinget den 21. mars.
Det er ikke flertall på Stortinget for noen
av disse forslagene.
– Siden både Frp, Høyre, Krf og
Venstre står sammen om å ønske disse
grepene, så vil dette være et område
som en eventuell ny ikke-sosialistisk
regjering med stor sannsynlighet vil
gripe fatt i, sier Siri A. Meling i en kommentar til NettOpp.

Kostnadsfordeling
Komiteflertallet konstaterer at regjeringen ikke ønsker å se nærmere på
kostnadsfordelingen i sentralnetttariffen, til tross for betydelige investeringer og derav økte tariffer i tiden
fremover. De understreker betydningen
av forsyningssikkerhet og en effektiv
og hensiktsmessig nettinfrastruktur, og
påpeker at nett-tariffene til dels utgjør
en betydelig kostnad for kraftforedlet
industri.
I en kommentar til NettOpp sier Siri
A. Meling at «de store nettinvesteringene fremover er viktige for samfunnet,
men Statnetts posisjon som monopolist
krever åpenhet, innsyn, trygghet for
kostnadseffektivitet og gjennomføringskraft i prosjektene. Videre er både kraftprodusenter og kraftforedlende industri
viktig for å bygge trygge arbeidsplasser,
og det krever en bevissthet rundt gode
og forutsigbare rammebetingelser
fremover».

Blir ikke vedtatt
Komiteens mindretall fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil stå fast
ved endringene i Statnetts brukerrepresentasjon. De ønsker heller ikke
noe behov for å fremme en nasjonal
plan for kraftlinjer i hver stortingsperiode, eller for å fremme en egen sak for
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– Dette vil være et område som en eventuell ny
ikke-sosialistisk regjering med stor sannsynlighet
vil gripe fatt i, sier fungerende komiteleder
Siri A. Meling til NettOpp.

Stortinget om fordeling av kostnader
i sentralnettet mellom produsenter og
forbrukere.
Og det er for tiden slik at mindretallet i Stortingets energi- og miljøkomite representerer flertallet i
Stortinget – og da får ikke flertallsforslaget støtte i Stortinget den 21. mars.
Men, uansett, Siri A. Meling gleder
seg til å delta på Defos årsmøte med
fagdag i Honningsvåg/Nordkapp i juni.

Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no

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

God påske!

Forslag om nettstruktur
Et mindretallsforslag i
energi- og miljøkomiteen,
som også Siri Meling fra
Høyre sammen med Frps
representant står bak (jfr
side 1), krever at regjeringen
allerede i vår fremmer forslag
om ny nettstruktur.
I forslaget bes Stortinget fremme
en sak om de utfordringer og oppgaver nettselskapene står overfor
de kommende årene, og at denne
saken også skal inneholde forslag
til tiltak som kan gi en fremtidsrettet

NettOpp og Distriktenes energiforening ønsker alle lesere og
Defo-medlemmer en riktig god
og velgjørende påske.

nettstruktur i Norge med færre og
mer robuste nettselskaper i dag.

NYTT OM NAVN

Vil komme

Knut Arne Vike (44)

Komiteens medlemmer fra Ap, SV
og Sp er tilfreds med at departementet skal se nærmere på hele
nettstrukturen i Norge, og mener
at det er urealistisk å kunne legge
fram en melding om dette i denne
vårsesjonen.
– Dette er en sak som vil komme
uansett hvilken regjering vi får etter
valget
i høst. Derfor har dette høy prioritet hos oss, sier daglig leder Knut
Lockert i Defo.

har tiltrådt som daglig leder i Nesset Kraft
AS. Han avløser Tom Meek som var daglig
leder fra september 2011, og som nå har
gått over i ny jobb.
Den nye daglige lederen har jobbet som
driftsingeniør i Nesset Kraft siden 2005.
Knut Arne er glad for å ha fått jobben som
daglig leder.
– Jeg ser på dette som en stor tillitserklæring fra styret og gleder meg til å
begynne. Dette blir en ny og spennende
hverdag, sier han til avisa Driva.
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Positiv dialog om èn faktura
Defo og KS Bedrift Energi er i en positiv og konstruktiv dialog med
NVE om fellesfakturering. – Netteier må ha en form for kundeinformasjon. Vi kan ikke gå på akkord med beredskap og leveringssikkerhet, sier leder av kraftomsetningsutvalget, Alf Vee Midtun.

D

efo og KS Bedrift Energi hadde
på forhånd tatt et initiativ overfor
NVE for å få et møte for å drøfte
en rekke spørsmål rundt innføring av
fellesfakturering. På et møte i Defo og
KS Bedrift Energis felles kraftomsetningsutvalg den 11. mars var denne
saken tema, og Karl Magnus Ellinggard
fra NVE møtte for å orientere om status,
og for å kommentere de spørsmålene
som organisasjonene hadde sendt inn
på forhånd. Ellinggard leder et internt
prosjekt i NVE som utarbeider forslag
til regelverk.

Kundefordel
Alf Vee Midtun presiserer at fellesfaktura fra kraftleverandør, også kalt
leverandørsentrisk modell, først og

passo

fremst handler om at kunden skal ha
én faktura å forholde seg til.
– Den største fordelen vil kanskje
bedriftskundene ha, men også husholdningskundene vil få bedre oversikt
over sine strømkostnader. Åpenbare
nettspørsmål vil også i fremtiden bli
behandlet av nettselskapet, sier Alf
Vee Midtun.

Beredskap
Men den viktigste avklaringen nå har
vært at nettselskapene må ha et eget
kundeinformasjonssystem.
– Ved stengning og varsling må vi
kunne kommunisere med kundene.
Og ikke minst når en ny «Dagmar»
mørklegger store områder, så må vi vite
hvor kundene er. Slik informasjonsflyten

– Vi kan ikke gå på akkord med beredskap
og leveringssikkerhet, sier leder av Defo
og KS Bedrift Energis kraftomsetningsutvalg,
Alf Vee Midtun.

av kundedata er lagt opp, er vi avhengig av at kundesystem og nettinformasjonssystem går hånd i hånd. Bransjen
kan ikke gå på akkord med kundenes
behov for beredskap og leveringssikkerhet, sier leder av Defo og KS Bedrift
Energis kraftomsetningsutvalg, Alf Vee
Midtun til NettOpp. Han presiser også
at netteiers oppgaver med hensyn til
drift av nettet fortsatt vil være som før.

Fellingstillatelse er løsningen

pp

To store trær er i ferd med å felles av to ivrige bevere
i Hokksund. Det er gitt fellingstillatelse på begge to,
skriver Drammens Tidende. I november 2012 klarte en
bever å mørklegge deler av Hokksund etter at den felte
to trær over en høyspentkabel.
Gi fellingstillatelse på alle som feller trær over
kraftlinjer – også på orkaner med damenavn.
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