Kommunikasjonsnett for Defo

Nr. 9 • 2010

Mai

Strømkunder går for
nettforsterkninger
Majoriteten av strømkundene er enige i at det bør brukes
ressurser på å ruste opp og forsterke strømnettet for å sikre
landet gode og stabile strømleveranser.
Foto: BJARNE LANGSETH

– Det er derfor viktig at bransje
og myndigheter ikke forledes til å tro
at de argumenter som ropes høyest
kan generaliseres til å gjelde for hele
befolkningen, sier avdelingsleder
Eva Fosby Livgard i TNS Gallup i
en kommentar.

Ikke de som roper høyest

Betaler for mye

Selv om planlegging og utbygging av
kraftlinjer har vakt sterke reaksjoner
blant enkelte befolkningsgrupper, tyder
resultatene fra denne undersøkelsen på
at majoriteten av strømkunder er enige
i at det bør brukes ressurser på å ruste
opp og forsterke strømnettet, kommenterer TNS Gallup i energibarometeret.
Nesten seks av ti strømkunder
(59 %) er enige i at det skal brukes
ressurser på å ruste opp strømnettet.
Kun ti prosent sier seg klart uenig.

Betalingsvilligheten er imidlertid ikke
tilstede. Hele 40 prosent er misfornøyd
eller svært misfornøyd med nivået på
nettleien. Dette mener Fosby Livgard
er en utfordring for bransjen.
– Bransjen må få forbrukerne til å
forstå at vil man det ene, må man også
ville det andre. I dette tilfelle, vil man ha
en sikker strømforsyning, så må man
også være villig til å ta den økonomiske
og miljømessige kostnaden, sier Eva
Fosby Livgard i TNS Gallup.
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Kundekontakten
vil svekkes
Innføring av AMS vil føre til at
selskapenes hjemmesider brukes
i mindre grad. Dette vil svekke
relasjonene til nettselskapet.
Hva gjør bransjen med denne
utfordringen?
Mange kunder etterlyser ny teknologi og
venter utålmodig på at de skal slippe å
lese av og rapportere måleverdier. Likevel
synliggjør TNS Gallup i Energibarometeret
for mars en mulig annen utfordring for nettselskapene. Om lag 70 prosent av kundene
mener at automatisk måleravlesning vil føre
til at de vil besøke selskapenes nettsteder
i mindre grad enn hva de gjør i dag. Nesten
30 prosent mener at AMS vil føre til at relasjonen de har til nettselskapet da vil svekkes.
– Dette er forhold som nettselskapene
allerede nå må tenke gjennom og vurdere
hvordan de skal håndtere, sier avdelingsleder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup.
– Enkelte selskap vil nok hevde at jo mindre
kundekontakt, desto bedre. For å bygge og
styrke kraftnæringens omdømme er dette
en altfor passiv holdning. Bransjen må stå
samlet om å ville betjene kundene på en god
måte, styrke og dyrke kunderelasjonene,
sier Eva Fosby Livgard (bildet).
Foto: BJARNE LANGSETH

Dette går fram av TNS Gallups Energibarometer for første kvartal i år. At opprusting av strømnettet er viktig for å
kunne nå nasjonale klimamål, er også
en viktig begrunnelse for de fleste av
landets strømkunder for å mene at
forsterkning må skje.
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Dersom OED og regjeringen ønsker
å stå på folkets side i avgjørelsen
om Sima – Samnanger, kan de
trygt si ja. I henhold til TNS
Gallup er det et overveldende
flertall som gir sin støtte til at
det skal brukes ressurser på å
ruste opp strømnettet. Bare ti
prosent er klart uenig.

Stå på folkets side!
Å ruste opp og forsterke strømnettet
for å sikre landet gode og stabile
strømleveranser, er riktig bruk av
ressurser. Det er norske strømkunder
klart enig i. Erfaringer med strømbrudd
og store muligheter for at en forverring
av leveringssikkerheten i ytterste
konsekvens vil mørklegge byer og
større områder, har festet seg hos
kundene. Slike tilstander er ikke
energinasjonen Norge verdig.

Nervøse politikere
Men motstanden er godt synlig og
hørbar – og det gjør politikerne
nervøse. Det er truet med en nye Altasak, og da blir politikerne vettaskremt.
Det er det ingen grunn til.
I Energibarometeret for mars viser
TNS Gallup til at på tross av 10 000
demonstranter og en folkeaksjon med

Dro saken noe langt
Småkraftforeningen dro saken noe langt,
mener Statnett, da de hevdet at de har fått
støtte fra Statnett i kravet om at det ikke
skal tillates utvidet anleggsbidrag i distribusjonsnettet ved småkrafttilknytninger.
– Vår grunnholdning til anleggsbidrag
i masket nett er uendret, selv om noen
forsøker å så tvil om dette, skriver ass.
direktør Ole Jacob Høyland i en mail til
Statnetts kunder og kontakter.
Høyland viser til et intervju med
konserndirektør Bente Hagem i siste
utgave av Energi og nyhetsoppslag på
Småkraftforeningens hjemmeside med
tittelen: «Statnett støtter Småkraft-
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foreningen.» Det heter videre i artikkelen
å hjemmesida at «Småkraftforeningen
er selvsagt svært glade for støtten fra
Statnett, noe som nok er avgjørende
for å få hindret at forslaget til NVE blir
vedtatt.»
– Statnett har hele tiden ment, og
vi mener selvsagt fortsatt, at anleggsbidrag i masket nett bør være en del
av verktøykassen til alle nettselskaper
uavhengig av nettnivå og type tilknytning (forbruk eller produksjon),
skriver Høyland i mailen. Han viser
også til at Statnett hele tiden har ment
at anleggsbidrag i masket nett ikke er
løsningen på «alt», og at virkemidlet
må brukes med edruelighet.

mer enn 20 000 medlemmer, så viste
en valgmåling fra 1981 at 77 prosent
faktisk stilte seg bak Alta-utbyggingen.
Det er dermed en myte at folket var
mot vannkraft på 1980-tallet, og det
viser at minoriteten har hatt sterk
innflytelse på norsk kraftpolitikk i
årene etter, kommenterer TNS Gallup.
Mye tyder på at vi er i sammen
situasjon når det gjelder nettutbygging
generelt og Sima – Samnanger. Så
dersom du vil stå på folket side,
Terje Riis-Johansen, så går du for
utbygging.
Hvad nøler I efter?

Hovedargumentene
Statnett sier at deres hovedargumenter
for anleggsbidrag også i masket nett er
knyttet til samfunnsøkonomi:
• For å sikre at de samfunnsøkonomisk
rimeligste fornybarprosjektene
bygges først
• For å motvirke en subsidiering av svensk
måloppnåelse på fornybarområdet
• For å hindre subsidiering av elektrifiseringen av petroleumssektoren
• For å hindre subsidiering av utenlandskabler bygd av andre enn Statnett
– Vi er glade for at Statnett responderer raskt med en presisering når det
på sviktende grunnlag fra Småkraftforeningens side gjøres forsøk på å så
tvil om Statnetts generelle holdning til
anleggsbidrag, sier daglig leder Knut
Lockert i Defo i en kommentar til saken.

PassOpp er strålende
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Selvfølgelig. Men nettsida Grønn&Skjønn sier også «Pass opp for stråling fra sparepærer.»
De refererer til en forskningsrapport om effekten av pærenes elektromagnetiske felt på mennesker,
som viser til at det kan oppstå akutte nerve- og muskelskader og hjerteflimmer – men det er ikke
påvist for de testede pærene. Forskningsresultatet er viktig, selv om det ikke foreligger akutt strålefare for mennesker, blir det opplyst – og langtidseffekten er det for tidlig å si noe om. Det finnes
ingen målbar risiko i dag, men det kan ikke garanteres hva som skjer i framtida.
Den grønne og skjønne konkluderer med at dette er skremmende, og hun/han vil heretter bare
benytte vanlige lyspærer – som for øvrig er gått ut av produksjon på grunn av energisløsing.

Logikken stråler imot oss i all sin glans.
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