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Fiber til de tusen hjem?
Må det bygges fiber til de tusen hjem for å oppfylle NVEs krav i AMS-høringen? 
Verken PLC eller radio kan brukes til overføring av slike mengder, og vi sitter da 
igjen med GPRS eller trådbunden bredbånd. 
Defo og KS Bedrift Energis felles AMS/
bredbåndsutvalg arbeider nå med 
høringssvar til AMS-høringen fra NVE. 
Her røpes noen tanker så langt, sam-
tidig som Defo oppfordrer sine med-
lemmer om å vurdere konsekvensen  
for eget selskap, og komme med 
innspill underveis i prosessen. Hørings-
fristen til NVE er 6. mai 2011. 

UKLART
«For oss er det uklart hvordan NVE 
tenker seg at informasjonsflyten skal 
foregå», skriver Roar Eriksen og Kristin 
H. Lind i en foreløpig oppsummering av 
høringsarbeidet til NettOpp: 

Gjennomsnitts bredbåndslinje til 
husstander i Norge er på 6,1 Mbits. 
Det vil si at det tar ca. 0,15 sekunder å 
overføre 1 Mbit. Den siste og raskeste 
versjon av overføringshastighet på 
lavspentnettet (PLC-overføring) er på 
0,00035 Mbits. Det vil ta 48 minutter  
å overføre 1 Mbit på denne linjen. Til 
sammenligning er radionettet som 
brukes en racer. Med 0,01 Mbits vil de 
imidlertid bare bruke 1,6 minutter til 
første måler i overføringen. Til fjerde 
radiohopp tar det 7,5 minutter.

URASJONELT
Alle målerleverandører i Norge i dag 
bruker proprietære protokoller for 
kommunikasjon til målerne. Grunnen 
er den at for så små pakker som en 
målerstand er, så vil «overhead» for 
internettprotokollen være flere ganger 
større enn selve målerstanden. Det er 
veldig urasjonelt. I tillegg er internet-
tprotokollen dårlig sikret slik at vi for 

å tilfredsstille NVEs sikkerhetskrav må 
kryptere forbindelsen. I tillegg til at 
kryptering er veldig databehandlings-
krevende så vil også selve overførings-
behovet økes med 20–50 prosent.  
I klarspråk betyr det at hverken PLC  
eller radio kan brukes til overføring.  
Vi sitter da igjen med GPRS eller tråd-
bunden bredbånd. Skal 2,6 millioner 
målere i Norge etter midnatt hver natt 
sende sine pakker inn til nettselskapene 
så vil SMS-sendingene fra mobiltele-
foner nyttårsaften i Norge se ut som 
en lavtrafikkperiode! Vi bør være glad 
hvis målerstandene kommer inn samme 
dag, og å få alle inn før kl. 0900 som 
NVE krever, er antagelig et fjernt håp.

For å oppfylle NVEs særnorske krav  
i AMS-høringen er det derfor store  
muligheter for at vi må bygge fiber til  
de tusen hjem først.

FOR TIDLIG
Det er ikke kommet konkrete forslag 
til hvordan selskapene i Midt-Norge 
skal kunne kompenseres for en tidlig 
innføring av AMS. En ting er at selska-
pene kommer dårligere ut i effektiv-
itetsmålingene i en periode, og de må 
velge dagens utstyr, som trolig får en 
kortere levetid enn det ustyret øvrige 
nettselskap kan velge blant på et litt 
senere tidspunkt. Dette vil heller ikke 
være AMS, men AMR+. 

Et annet moment er forslag til 
krav om at nettselskapene skal selge 
display. Vi mener at salg av display 
må håndteres av markedet og av 
tjenesteleverandører for denne type  
utstyr. Her vil det også være utfor- 
dringer knyttet til vedlikehold som vi 
mener at nettselskapet ikke er best 
rustet til å forestå. 



Sterkt sluttprodukt
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Det skal visstnok ha skjedd at vann er blitt omgjort til vin  
– men til whisky? – og endatil fra tidevann?

Hammerfest Strøm har tydeligvis i lang tid hatt en plan om 
at deres tidevannsturbiner skulle kunne omformes til et 
sterkt etterlengtet sluttprodukt. Sterkere blir det neppe når 
skottene nå tar i bruk tidevannsturbiner fra Hammerfest for 
å produsere strøm til whiskyprodusenter. 

Vi håper at ikke bakrusen kommer motstrøms. 

Bør bli permanent

Olje- og energiminister Ola Borten 
Moe viser til at når tilskuddet til 
utjevningsordningen dobles fra neste 
år, så reduseres nettleien i områdene 
de høyeste kostnadene betydelig.  

ENDRER KRITERIER
Samtidig med denne økningen  
endres kriteriene for tildeling slik  
at de selskapene som omfattes av 
ordningen får dekket en større andel 
av kostnaden enn tidligere. Fra 2012  
vil selskapene med de høyeste  
kostnadene motta tre firedeler av  
differansen mellom egne kostnader 
og terskelverdien i støtte, istedenfor 
to tredeler som tidligere. 

Utjevningsordningen finansieres 
over statsbudsjettet, administreres  
av NVE og retter seg mot nettselska-
pene med de høyeste gjennomsnitts-
kostnadene. 

MÅ BLI PERMANENT
Daglig leder Knut Lockert sier at 
denne fordoblingen er positiv, men 
han ønsker at dette skal bli en per-
manent ordning slik at man sikrer  
en forutsigbarhet. 

– Dette bør ikke være en sak 
som avgjøres av regjeringen over 
statsbudsjettet hvert år, men være 
en permanent ordning uavhengig av 
hvem som styrer landet til enhver tid, 
sier Knut Lockert til NettOpp. 

OED dobler utjevningstilskuddet for nettleie fra 60 millioner kroner til  
120 millioner fra 2012. – Dette er bra, sier daglig leder Knut Lockert, men 
dette bør bli en permanent ordning uavhengig av hvilke regjering vi har. 
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Du vil vel ikke gå glipp av tiårets absolutt største 
Defo-begivenhet?
Husk å melde deg på Defos jubileumsårsmøte med 
fagdag i Geiranger 24.–26. mai. Siste frist er 5. april. 
Pass på at selskapet ditt blir representert slik at  
Defo får en bredest mulig representasjon på årsmøtet. 

PÅMELDING
Det blir aktuelle temaer og gode foredragsholdere i de vakreste om-
givelser. Du kan lese mer om hva som skal skje på vår hjemmeside 
www.defo.no/Nyhetsarkiv/Paamelding-aarsmoete-med-fagdag-i-Geiranger
Der kan du også melde deg på. 

HUSK FRISTEN 5. APRIL. 
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Absolutt siste frist

Ny avtale for  
fleksibelt forbruk
Før påske sender Statnett ut utkast til 
ny avtale for fleksibelt forbruk til alle 
regionalnettseiere. Dagens ordning med 
tariffreduksjon for utkoblbart forbruk 
opphører fra og med 1.juli 2012. 

For å beholde nødvendig forbrukerfleksi-
bilitet tilbyr Statnett en ny frivillig avtale om 
fleksibelt forbruk. Avtalen vil gjelde fra og 
med 1.januar 2012, og er del av en lang-
siktig ordning. De seks nettselskapene som 
tilbyr de største volumene med utkoblbart 
forbruk i dag har i samarbeid med Statnett 
utarbeidet avtalen. I tillegg har NVE, Energi 
Norge og Defo vært med i prosessen. 

Statnett vil også be nettselskapene om å 
gi et volumanslag for forbruk som blir med 
i den nye ordningen. Dette anslaget vil ikke 
være bindende, men kunnskapen er viktig i 
arbeidet for å beholde mest mulig forbruks-
fleksibilitet. 

Den nye ordningen:


