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Avgiftsøkning rammer
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delen, sier adm. direktør Per-Erik
Ramstad i Alta Kraftlag SA til NettOpp.
Han viser til at de lengst i nord har
store ekstrakostnader på transport og
energi.
– Lange avstander gir høye transportkostnader, og selvfølgelig brukes
det her mer energi enn ellers i landet,
sier Per-Erik Ramstad, som legger til
at disse to områdene er de viktigste
byggeklossen i tiltakssonen.

Kompensasjon

Spesielt Nord-Norge vil bli hardt rammet av en eventuell økning av arbeidsgiveravgiften.

Full arbeidsgiveravgift for hele energibransjen fra 1. juli vil
ramme Defo-medlemmer sterkt. I en undersøkelse Defo har
utført går det fram at 22 selskaper vil få en økning på nærmere 40 millioner kroner. Spesielt Nord-Norge vil bli hardt
rammet. Defo følger opp saken.
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agens ordning med differensiert
arbeidsgiveravgift må revideres
fordi EU-kommisjonen og ESA
har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden 1. juli 2014 til
31. 12. 2020. Samtidig som regjeringen foreslår å utvide dagens ordning
med differensiert arbeidsgiveravgift
med 31 kommuner, er det klart at det
ikke lenger er lovlig med slik differensiering for blant annet transportsektoren
og energisektoren.

giveravgift og hva det vil utgjøre i
kroner. For disse selskapene ble
den samlede utgiftsøkningen på 36,9
millioner kroner. De største utgiftsøkningene får selskaper i nord.
Hålogaland Kraft AS får hele 7 millioner kroner, Ymber 5,2 milloner, Alta
Kraftlag SA 4, 4 millioner og Repvåg
Kraftlag SA 3,3 millioner kroner i merkostnader. Noen selskaper sier at de
vil gå med underskudd dersom dette
blir innført uten å bli kompensert.

40 millioner mer

Straffer landsdelen

I en undersøkelse blant Defos medlemmer svarte 22 selskaper på spørsmål om konsekvensene av økt arbeids-

– Det er en veldig stygg sosial profil
på dette. En slik økning av arbeidsgiveravgiften vil straffe alle i lands-
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Regjeringen vil nå vurdere mulige
kompenserende tiltak i forbindelse
med budsjettbehandlingen. Til Nationen
sier statsminister Erna Solberg at de
håper å ha på plass et sett med tiltak
for å hjelpe bedriftene som blir rammet, men hun kan ikke garantere at
bedriftene får refundert alle ekstrautgiftene. Utfordringene er å finne tiltak
som både kan avhjelpe bedriftene som
rammes, og som er lovlige etter EUs
regelverk. Tiltakene vil bli lagt fram
i revidert nasjonalbudsjett slik at de
begynner å virke samtidig som avgiftsmellen kommer.

Ikke konkurranseutsatt
Defo vil følge opp denne saken ved å
synliggjøre problemene som rammer
Distrikts-Norge, og samtidig påvirke
myndighetene i forbindelse med kompensasjonsordningen.
– I utgangspunktet burde jo ikke
nettvirksomheten falle inn under en
slik ordning, sier daglig leder Knut
Lockert i Defo. – Denne endringen
er jo kommet for i enda større grad
å bidra til å begrense konkurransevridende tiltak. Vi skal arbeide hardt
for at belastningene på distriktsenergiverkene blir minst mulig, sier Knut
Lockert i en kommentar til NettOpp.
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Tilgang til egne data
Kundene bør få tilgang til egne data i Elhuben via websiden
til sin kraftleverandør. Her kan de se hvilken tredjepart som
har fått fullmakt, og eventuelt kunne trekke denne tilbake.
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efo deltok nylig i en workshop
med Statnett og NVE for å finne
fram til et best mulig forslag til
løsning for hvordan kundene kan få
tilgang til sine egne data. NVE har lagt
til grunn at sluttbruker skal ha kontroll
på hvem som har tilgang til data i
Elhuben, og Datatilsynet har krevd at
loven om personvern skal følges.

Tilgang webside
Det var viktig at en tredjepart, for
eksempel firmaer som hjelper kunden
med å redusere strømutgifter, kan få
tilgang til data i Elhub etter fullmakt
fra kunden. Det var enighet om at det
beste alternativet var at kunden skal
få tilgang via websiden til sin kraftleverandør. Kunden kan her gå inn
og se hvem som har fått fullmakt og
eventuelt trekke den tilbake.

– Dette forslaget ble det beste når vi
summerte sammen en del kriterier
som blant annet personvern, enkel
tilgang til data for kunden, leverandørsentrisk markedsmodell og kosteffektivitet, sier rådgiver Arvid Bekjorden i
Defo til NettOpp.

Godt i gang
Elhubprosjektet begynner nå å komme
godt i gang. Statnett har jobbet iherdig
for å få prosjektorganisasjonen i drift
så raskt som mulig, og de har også
vært flinke til å dra inn ekspertise fra
bransjen til hjelp i prosjektet. NVE
jobber med å lage nye forskrifter som
skal ut på høring i løpet av våren.
Anskaffelse av it-løsninger er planlagt å være ferdig i løpet av 2014. Det
har vært stor interesser fra aktuelle
leverandører, og det blir nok en bein-
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Hvordan kan kundene få tilgang til egne data?

hard konkurranse i sluttfasen.
Statnett og NVE planlegger informasjonsmøter noen få steder rundt om i
landet til høsten. Alle aktuelle aktører
vil bli invitert til disse møtene.

NYtt fra utvalgene: Nettariffutvalget / Kraftomsetningsutvalget
Hovedtemaet på Nettariffutvalgets møte
den 7. mars var framtidens tariffer. Det ble
vist til et møte med NVE om muligheten for
å gjeninnføre effekttariffer.
På møtet i utvalget ble det blant annet vist
til at det i hvert fall var to alternativer når
det gjaldt oppbygging av effekttariffen med
henblikk på kundespesifikke kostnader:
1. Et fastledd for inndekning av kundespesifikke måling- og avregningskostnader.
Her kan må få fire ledd på regningen.
2. Minimumsgrense for abonnert effekt,
som vil være enkelt for kunden.

passo

Utvalget var nok mest innstilt på at alternativ
2 var det beste.
Det ble også diskutert hvordan dette skulle
kommuniseres med kunden, spesielt med
tanke på hvilken effekt som kan passe best.
En utfordring er også å få kunden til å forstå
hva han har bestilt. Man må ikke undervurdere den støyen dette kan skape i media, hos
leverandører og kunder.
NVE legger opp til å ha et høringsforslag
ferdig i løpet av 2014, og det første aktuelle
virkningstidspunkt vil være fra 2016.

Kraftomsetningsutvalget
På utvalgets møte den 11. mars ble blant
annet sluttkunders tilgang til egne data i
Elhuben diskutert inngående (se egen sak).
Når det gjelder kostnadene ved Elhub ble
det diskutert to alternativer. Det ene var
at kostnadene for Elhub dekkes inn via
sentralnettstariffen. Den andre muligheten
er at kostnadene dekkes inn av aktørene
via en fastavgift og en stykkpris per
målepunkt. Det kan ikke være volumrabatt,
da det vil være konkurransevridende.

Dæhlie trekker seg etter dramatisk fall
foto: www.nordicxplained.wordpress.com
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Skilegenden Bjørn Dæhlie måtte gi tapt for
svenskene og trekker seg ut av satsingen på
vindkraft i Jämtland. Han selger Dæhlie Kraft
med en liten gevinst etter dramatisk fall i priser
på strøm og grønne sertifikater, skriver Europower.
Som vanlig tok han ut all kraft og falt helt utslitt
over mållinjen.
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