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God dialog med «nye» Statnett
FSN møtte den nye Statnettsjefen, Auke Lont, og
hans nærmeste medarbeidere til kontaktmøte.
Dialogen er god og utviklingen positiv.
Det er viktig å utveksle synspunkter i aktuelle saker
med Statnett med jevne mellomrom. I dette tilfelle var
det jo ekstra viktig i og med at Stanett nettopp har fått
ny konsernsjef.
– Det var en god dialog på møtet, og vi ser at på
mange områder har FSN og Statnett sammenfallende
synspunkter, sier daglig leder i FSN Knut Lockert.

I forbindelse med nye utenlandskabler har Statnett
invitert FSN inn i et samarbeid framover der det skal
ses på en rekke av de problemstillingene nye utenlandskabler reiser.
Til stede på møtet 18. mars var:
Fra Statnett: Auke Lont, Tor Inge Akselsen, Bente
Hagem og Gunnar Løvås.
Fra FSN: Eilif Amundsen, Knut Lockert og Per Erik Ramstad.

Riktig kurs
Lockert framhever at etter FSNs mening har Statnett
i hovedsak lagt seg på en riktig kurs framover når det
gjelder prisstrategi. Også i nordområdene skjer det en
positiv utvikling når Statnett nå til sommeren forbereder
forhåndsmelding på Skaidi – Varangerbotn.
– Når det gjaldt utviklingen av ny nettpolitikk var det
viktig for oss i FSN å synliggjøre de utfordringer ny
produksjon reiser i distribusjonsnettet, der de i dag er
en stor risiko for at kostnadene ved ny produksjon
legges igjen i distriktene, samtidig som kapitalen knyttet til
kraftomsetningen tar veien ett annet sted, sier Knut
Lockert. – Vi opplever at Statnett deler denne bekymringen
og at det arbeidet man nå står foran med hensyn til
utvikling av et anleggsbidrag også i masket nett kan
være den beste løsningen på denne utfordringen.
FSN har en god dialog med Statnett og den nye
konsernsjefen, Auke Lont. FOTO: TROND ISAKSEN

Ikke medhold om anleggsbidrag
Tussa Nett AS fikk ikke medhold i sin klagesak til
OED vedrørende beregning av anleggsbidrag.
NettOpp skrev i utgave 1 i år om et brev fra FSN og KS
Bedrift om at det må være mulig å differensiere mellom kundegrupper ved bruk av anleggsbidrag uten at dette er i strid
med gjeldende forskrifter. Organisasjonene hevdet i brevet
av en praksis der man behandler alle kundene likt innenfor
en kundegruppe – slik som for eksempel hytteabonnenter
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– må være innenfor rammen av det som forskriften tillater.
Tussa Nett hadde en klagesak til behandling i OED
vedrørende beregning av anleggsbidrag, og FSN og KS
Bedrift ga i brevet sin støtte til Tussa Nett. Et av FSNs
medlemmer, Sunndal Energi, har hatt tilsvarende sak
til behandling i NVE, men har tilpasset sin praksis etter
NVEs vedtak selv om de er grunnleggende uenig.
Nå har altså OED sagt sitt og opprettholdt NVEs
standpunkt i saken.

Telefon daglig leder: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@fsn.no
Hjemmeside: www.fsn.no

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

ILL.: REGJERINGEN.NO

Regjeringen legger nye steiner til et byggverk som Soria Moria-erklæringen har
betegnet som Norges viktigste satsingsområde. Infrastruktur og forsyningssikkerhet
for strøm er en løs stein i dette bygget.
Av Bjarne Langseth, redaktør NettOpp

En løs byggestein i nord
FSN har i en pressemelding nylig påpekt de manglende
visjonene for strømforsyningen i regjeringens «Nye
byggesteiner i nord. Neste trinn i regjeringens nordområdestrategi». FSN ønsker et sterkt sentralnett i
nord og mener at regjeringen må gå foran og signalisere
dette. En ting er at Statnett regner på prosjektene, men
hva regjeringen mener er høyst uklart og uholdbart.
Det regjeringen framhever, er tilknytningsplikten
for produksjon, som en løsning for å få utviklet overføringsnettet. Dette er vel og bra, men tilknytningsplikten for produksjon er først og fremst et anliggende
for distribusjonsnett i Norge og sier ingen ting om hva
regjeringen tenker om nordområdene. Dessuten løser
tilknytningsplikten svært lite med mindre det følger
regler som bestemmer hvordan kostnadene som
produsentene genererer i nettet skal betales.
Med mindre det kommer regler rundt finansieringen,
risikerer vi at det er de lokale forbrukerne i nettet som
betaler for oppgarderingen i nettet, mens kapitalen
følger kraftprodusentene ut av distriktet. Spørsmålene
om bruk av anleggsbidrag er ikke nevnt i denne
meldingen. Det burde vært nevnt.
Nett-pilaren
I denne nordområdemeldingen blir det spesielt nevnt
at ny petroleumsaktivitet, annen næringsvirksomhet
og vindkraftutbygging kan utløse behov for en styrket
kraftforsyning. Selv om meldingen gir inntrykk av å
forstå viktigheten av god koordinering mellom nett,
produksjon og forbruk, avsløres her at nettutbygging
skal være noe som bygges ut som en konsekvens av
de andre pilarene – altså komme på etterskudd. FSN
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har alltid hevdet at de må likestilles og utvikles
i samme takt. Kan utbygging av næringsvirksomhet
og produksjon utløse nettutbygging, så kan vel også
nettutbygging være med å utløse næringsvirksomhet
og produksjon?
Norut-rapporten «Energiscenarier for nordområdene»
beskriver klimatiltaktilpasset nettutbygging: «Det medfører at en eventuell beslutning om forsterkning Skaidi
– Varangerbotn vil være en beslutning av strategisk
karakter i større grad enn en beslutning om valg
mellom dette og andre ellers likeverdige utbyggingsalternativer.» Kan nett bygges ut for å bidra til nye
klimatiltak for sørområdene, så kan det vel også
bygges ut for å bidra til ny næringsvirksomhet og
produksjon for nordområdene?
Rasjonelt og lønnsomt?
I meldingen brukes også betegnelser som «samfunnsmessig rasjonell« og «samfunnsøkonomisk drift og
utvikling» om oppgradering av infrastruktur og forsyningssikkerhet for strøm. Det virker som om regjeringen
fortsatt vil hegne om disse løsaktige betegnelsene som
har svært så usikre forutsetninger. Det er i den forbindelse grunn til å vise til Noruts Inge Berg Nilssens utsagn
på en konferanse i Kirkenes etter at han slo fast at
nettet nord for Balsfjord der det dårligste sentralnettet
i Norge: «Kanskje er det riktig at infrastrukturen på nett
i likhet med for eksempel vei og brubygging ikke alltid
skal basere seg på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.»
Noen dristige visjoner fra regjeringen i en slik
retning ville i større grad bidratt til å støpe fast byggesteiner som nordområdene kan sikre sin framtid på.

Side 2

Olav Forberg ny leder i KES
Olav Forberg (bildet) fra Notodden
Energi er valgt som ny leder i
Kontaktutvalget for energisektoren,
KES. Mette Qvortrup fra Østfold
Energi fortsetter som nestleder.
Vigdis Kvandal fra Odda Energi
ble valgt inn som nytt medlem i
utvalget.
Årsmøtet i energisektoren valgte daglig leder Olav Forberg
i Notodden Energi AS som ny leder i KES etter Kristin
Melsnes, som hadde takket nei til gjenvalg. Forberg har
siden 2005 vært leder i energiverket på Notodden, og har
til sammen 20 års ledererfaring fra forskjellige posisjoner
i næringslivet.
Mette Qvortrup ble gjenvalgt i KES, og også som nestleder i utvalget. I den etterfølgende generalforsamlingen i
KS Bedrift ble hun også gjenvalgt som leder i Bedriftsstyret.

Ny i KES er markedssjef og leder av økonomiavdelingen
i Odda Energi AS: Vigdis Kvandal. Hun har fartstid i
everket i Odda i til sammen over 15 år, med en tiårsperiode i annet næringsliv i Odda.
KES består da etter årsmøtet av følgende:
Olav Forberg, Notodden Energi AS (leder)
Mette Qvortrup, Østfold Energi AS (nestleder)
Svein Heide, Hålogaland Kraft AS
Trond Knudsen, NTE Holding AS
Vigdis Kvandal, Odda Energi AS
Varamedlemmer (i rekkefølge):
Reinert H. Vassbø, Dalane Energi IKS
Ragny Helander, Luostejok Kraftlag AL
Bente Nordlie, Akershus Energi AS
I tillegg til Mette Qvortrup, er også Olav Forberg
og Svein Heide medlemmer i KS Bedriftsstyre.

Plass for etternølere
Vi minner om FSNs årsmøte med fagdag på Beitostølen
22. og 23. april. Programmet er av høyeste interesse for
FSN-medlemmer med toppaktuell informasjon fra FSN,
NVE og Statnett, samt politikerduell om framtidas
rammevilkår – og omgivelsene er av det beste norsk
natur kan by på. For etternølere som har glemt å melde
seg på er det fortsatt muligheter.
Bruk påmeldingen via www.fsn.no.

Svakheter i
Pareto-rapporten
FSNS Nettreguleringsutvalg påpeker at det er mye
fakta i Pareto-rapporten, men at rapporten er veldig
dårlig på hvorfor det er forskjeller. Den ser bare på
resultatet.
NVE har gjort en stor jobb med å lage vekter som
beskriver og kompenserer de ekstrakostnadene som
blant annet geografien utgjør. Dette er totalt utelatt i
rapporten til Pareto, påpeker utvalget i referatet fra
siste møte.
Utvalget hadde også NVEs reguleringsregime på
agendaen, og har nå inntrykk av at NVE er på glid når
det gjelder problemstillinger i regionalnettet. Det virker
som om NVE er veldig fornøyd når det gjelder distribusjonsnettsmodellen, og det er tvilsomt om de er villig
til å gjøre særlige endringer i det hele tatt.
Når det gjelder Pareto-rapporten så vil NettOpp følge
opp den saken.
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