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Sikrere strøm i en
desentralisert struktur
D

e store kraftselskapene
spekulerer i hvor det er mest
gunstig å få strømutfall. De nedprioriter små kommuner som våre, og
bruker pengene der strømbrudd koster
dem mest, sier ordføreren i Trøgstad
kommune til fagbladet Energi, og får
følge av to andre Østfold-ordførere. Alle
tre ordførerne mener at de har måttet
betale i form av for lange utfallsperioder
fordi Hafslund ikke prioriterer oppretting
av feil på sin linje til distriktskommunene.

Samfunnsansvar
– Det er en sannhet at de små og
mellomstore selskapene utøver samfunnsansvarlig forretningsdrift i langt
større grad enn de store, sier Andres
Sætre i Defos strukturutvalg.
Han viser til at det er distriktselskapene som har størst bredde i sine
aktiviteter. I tillegg til drift av strømnett
leverer de også bredbånd, kraft, entreprenørtjenester, og er støttespiller både
for lokalt næringsliv og kultur.
– Dette er bidrag til lokal samfunnsutvikling i tillegg til ordinære eierutbytter,
sier Sætre, som konkluderer med at
samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi
er på kollisjonskurs i mange selskaper.
De små og mellomstore må selvfølgelig også drive effektivt og lønnsomt
etter bedriftsøkonomiske kriterier.
– Men så lenge det bor folk i distriktene
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Store kraftselskaper nedprioriterer små kommuner etter en kald
økonomisk beregning, avslører fagbladet Energi. – Dette viser
at beredskap og leveringssikkerhet er best i en desentralisert
struktur, sier leder av Defos strukturutvalg, Andres Sætre.
og aktivitetene har et volum som totalt
sett gir positive bidrag på selskapets
bunnlinje, er det mange momenter som
tilsier at lokalt eierskap gir større rom for
å ta ansvar for den enkelte innbyggere,
enn det de store enhetene legger opp til,
sier Andres Sætre.

Ingen krav
Når strømmen blir borte er det nødvendig
at nettselskapet har en beredskap som
reduserer skadevirkningene mest mulig.
– Hvilket nivå selskapene skal ha på
sin beredskap er i utgangspunktet styrt
av rammebetingelser, men storsamfunnet har ikke spesifisert nettselskapenes
krav til tilstrekkelig leveringssikkerhet,
og prioriteringene er derfor svært ulike.
Sætre viser til Energis reportasje fra
Østfold hvor det går fram at det ikke ble
satt inn prioriterte ressurser ved utfall i
et lokalsamfunn.
– En slik prioritering ville vært utenkelig i det fleste små og mellomstore
selskaper, sier Andres Sætre til NettOpp.

Kunden stiller krav
Jan-Erik Brattbakk, som er leder av
Defos beredskapsutvalg, opplever at
kundenes krav til hva som er tilfredsstillende leveringskvalitet stadig skjerpes. Godt vedlikehold og modernisering av nettet er blitt viktigere. Han viser
til sitt eget selskap, Ringeriks-Kraft
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– Beredskap og leveringssikkerhet er best
i en desentralisert struktur, sier leder av
Defos strukturutvalg, Andres Sætre.

Nett, hvor de spesielt merker økte krav i
forbindelse med beredskap og respons
ved avbrudd. Kundene krever da umiddelbar informasjon om årsak og status
for feilretting på telefonsvarer, hjemmeside, facebook og SMS.
– For vårt område har vi satt krav
om tilstrekkelig faglig kompetanse hos
vaktmannskapene, og til responstid ved
utrykning for feilretting på maksimalt
én time fra mannskapene er utkalt til
de skal være i gang med arbeid på et
feilsted. Avbrudd som følge av feil over
tid er blitt redusert, men når feil først
inntreffer har kravene til informasjon og
reparasjonsrespons økt vesentlig, sier
Jan-Erik Brattbakk til NettOpp.
Defo har allerede tatt tak i denne
problemstillingen og avholdt møte med
den politiske ledelsen i OED.
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Fungerer ikke etter intensjonene

I
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Statnett bør være varsom
med å ytterligere forsterke
effekten av noe som ikke
fungerer etter intensjonene.
Derfor får ikke Statnett støtte
fra Defo for forslaget om å
gå over fra systempris til
områdepris.
Defos protokoll i forbindelse med
Statnetts tariffstrategi for perioden
2014–2018 gir organisasjonen uttrykk
for at Statnett har en bra og offensiv
tilnærming i sitt forslag til prisstrategi.
Men Defo mener å ha påvist at energileddet først og fremst har teoretisk interesse og er av liten praktisk betydning.

øke forskjellene i nettleie, også innenfor
samme konsesjonsområde. Det er en
konsekvens som i hvert fall ikke er i tråd
med et ønske om å innføre likere tariffer,
mener Defo.

Øker forskjellen

Dårligst nett betaler mest

Forskriften legger til grunn et krav om
«signaler til effektiv bruk». Statnett har i
sentralnettariffen gjort et forsøk gjennom å innføre signaler ved bruk av
energileddet og marginaltapssatser. Slik
Defo ser det, er det bare produsentene
som kan reagere på slike signaler om
bruk av nettet, og det gjør ikke produsentene i særlig grad. Derfor bør
Statnett være varsom med å ytterligere
forsterke effekten av noe som ikke
fungerer.
En fullstendig gjennomføring av
marginaltapsprinsippet i nettariffen vil

Et annet paradoks ved bruk av marginaltapsprinsippet er at marginaltapene
blir høyest der netter er dårligst utbygget i forhold til faktisk overføringsbehov.
«At de som har dårligst nett betaler
mest, er i seg selv vanskelig å forstå
for kundene, og forklaringen som ligger
til grunn er slik vi ser det, for dårlig»,
skriver Defo.
Defo ønsker at hele energileddet
og dets utforming tas opp til vurdering i kommende prisstrategiperiode. I
første omgang ber Defo om at marginaltapssatsene reduseres fra pluss/

Statnett være varsom med å ytterligere forsterke effekten av noe som ikke fungerer, mener Defo.

minus 15 prosent til pluss/minus
10 prosent.

Olje og produksjon
Defo støtter Statnetts tilnærming om at
kostnadsøkningen må få konsekvenser
for alle kundegrupper. Det er ikke gitt
anledning til å benytte anleggsbidrag i
masket nett. Defo ber likevel Statnett
om å fortsette arbeidet med å finne en
kostnadstilnærming i tariffen som treffer
oljesektoren i større grad enn i dag slik
at de kan bære en økende andel av de
kostnadene som de genererer i nettet.
«For produsentenes del, er det viktig
at en eventuell tarifføkning ikke gir
som resultat at ny produksjon kommer i Sverige på bekostning av Norge i
Stortingets mål om 26 TWh ny produksjon i det felles norsk/svenske sertifikatmarkedet», skriver Defo i protokollen.

Årsmeldingen 2012
Defos årsmelding for 2012 er klar og
kan lastes ned fra www.defo.no under
Aktuelt og årsmeldinger.

over to sider med kart hvor alle er plassert
rundt omkring i landet vårt.

Vekst og samarbeid
Også denne årsmeldingen er blitt en
omfattende trykksak på 48 sider med
presentasjon av organisasjonen, virksomheten og medlemmene. Under
«Virksomheten» presenteres alle Defos
sju fagutvalg med beretning om saker
og temaer de har vært opptatt av.
Under «Medlemmer» får vi glimt
både fra årsmøtet i fjor og fra flere
medlemmers virksomheter. Alle
Defos 67 medlemmer presenteres

NettOpp Nr. 8 - 2013

Styreleder Eilif Amundsen skrive innledningsvis i sitt forord at Defo gikk inn i året 2013
med en vekst som lover svært godt for
organisasjonens framtid som distriktenes
egen energiforening. Det må samarbeid
til – og en forståelse for alle kunders behov
uansett hvor de bor.
Den trykte versjonen av årsmeldingen
er også snart ferdig og blir sendt
ut til medlemmene sammen med
årsmøteinnkallingen.
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Balansegang mot én faktura
Overgang til fellesfakturering
må sikre nettselskapene mot
økt økonomisk risiko og samtidig unngå så kompliserte
krav at vi står igjen med et
fåtall store kraftleverandører.
Dette er en viktig balansegang på veien mot å sikre
ordningens intensjoner.

I

en høring til NordREG i forbindelse
med en rapport om betalingsregler
ved innføring av fellesfakturering, har
Defo og KS Bedrift Energi gitt sitt syn på
hvordan de mener intensjonene med ordningen kan ivaretas på best mulig måte.

Ikke best for kunden
KS Bedrift Energi og Defo er så langt
ikke overbevist om at en overgang
til en obligatorisk fellesfakturering gjennom kraftleverandører, er til det beste
for kunden. De ser imidlertid at denne
utviklingen må nettselskapene og omsettingsselskapene med stor sannsynlighet forholde seg til, og med dette som
utgangspunktet har organisasjonene en
rekke kommentarer til denne høringen.
De bemerkes spesielt en skepsis
i retning av at en obligatorisk fellesfakturering vil radere ut en rekke små
og mellomstore kraftomsettere, noe
som synes å være bekreftet gjennom
rapporten.
«Vi ønsker ikke en utvikling der vi
sitter igjen med noen få store tilbydere.
Mangfoldet blant kraftleverandørene
må opprettholdes. Noe annet vil
undergrave konkurransen i markedet,
til ulempe for kundene», heter det i
kommentaren. For å motvirke en slik
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utvikling, mener organisasjonene at det
er viktig at man i hele denne prosessen
tar inn over seg at regelverket ikke må
være fordyrende og for komplisert.

Sikre fordringer
Et annet poeng som Defo og KS Bedrift
Energi er svært opptatt av, er å sikre
nettselskapenes fordringer. Ved gjennomføringen av en leverandørsentrisk
modell, mister nettselskapet kontrollen
på sine inntekter ved å måtte overlate
innkrevingen av egne fordringer til
andre.
«Dette er ikke noe nettselskapet selv
bestemmer, og «motytelsen» i regelverket må da være at nettselskapene ikke
får økt kredittrisiko. Dersom regelverket
ikke tar hensyn til dette, vil vi hevde
at kravet til nettleverandøren om at
han må la andre kreve inn sine egne
fordringer, er å likestilles med ekspropriasjon, hvilket må ha hjemmel i lov
og kompenseres for», heter det i kommentaren. Defo og KS Bedrift Energi
minner også om at myndighetene i

Norge tidligere har forsøkt å kreve inn
offentlige avgifter gjennom kraftomsetter, men at man her raskt gjorde retrett
og la ansvaret for innkrevingen til nettselskapet.

Underleverandør
I rapportens ulike varianter av modell 1,
ønsker organisasjonene at det må
beskrives mer nøye hvordan kontraktsforholdene mellom kraftleverandør,
nettselskap og sluttbruker skal være.
Defo og KS Bedrift forstår det slik at
nettkunden fremdeles har tilknytningskontrakten med nettselskapet, og at
alle tekniske krav og forhold reguleres
her. På denne bakgrunn støttes modellen med nettselskapet som underleverandør for kraftleverandøren.
I en oppsummering sier Defo og KS
Bedrift Energi at det må gjøres en kostnytte-analyse hvor det synliggjøres hva
endringer og utfordringer rundt risiko,
sikkerhetsstillelse og innkreving av
skatter og avgifter betyr av kostnader
og nytter for aktørene.
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Fornybare husdyr
«Arrangørene kunne like godt satt ei katte og
ei bikkje på podiet når Frps Kjetil Solvik-Olsen
og SVs Audun Lysbakken møttes i debatt på
Fornybarkonferansen», skriver Europower.
Katta klore for en hundegalskap, og det
verste er jo at slike politikere er fornybare.
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