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Ingen signaler til Statkraft 
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«Regjeringen har ikke gjennom foretaksmøtet gitt  
signaler om hvordan Statkraft skal forholde seg når 
det gjelder de regionale selskapenes rolle i utvikling 
av nettvirksomheten», svarer nærings- og handels- 
minister Sylvia Brustad (bildet) blant annet på spørs-
mål om Statkraft-saken fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) og 
Ivar Kristiansen (H) i Stortinget.

Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen stilte et skriftlig 
spørsmål til olje- og energiministeren med bakgrunn i 
Statkrafts landsomfattende strategi om kjøp av lokale 
strømnett. Spørsmålet ble oversendt til nærings- og  
handelsministeren som rette vedkommende, og besvart 
den 11. mai. 

Selve spørsmålet var formulert slik: Hvilke signaler eller 
strategi har regjeringen gitt til Statkraft i forhold til å være 
en aktør i distribusjon av strøm?

Hovedoppgave som produsent
Statsråd Sylvia Brustad innledet sitt svar med å vise 
til Eierskapsmeldingen hvor det fremgår at Statkrafts 
virksomhet skal drives på kommersielt grunnlag og at 
Statkrafts hovedoppgave er å være en effektiv produsent 
av kraft i norge. Hun skriver videre at hun forventer at 
Statkraft som eier i regionale selskap bidrar til god for-
retningsmessig drift og effektiv utnyttelse av vannkraft-
ressursene.

«Som eier vil jeg også være opptatt av hvordan 
Statkraft bidrar til å utvikle de regionale selskapene, i 
samspill med regionale eiere. Regjeringen har ikke  
gjennom foretaksmøtet gitt signaler om hvordan Statkraft 
skal forholde seg i konkrete forretningsmessige forhold, 
heller ikke når det gjelder de regionale selskapenes rolle 
i utvikling av nettvirksomheten», skriver statsråden, som 
også nevner konkret Statkrafts tilbud om å kjøpe nettet  
til Tydal og en regional forankring av nettvirksomheten  
i Sør-Trøndelag. 

Følger opp stortingsvedtak
ivar Kristiansen fra Høyre tok samme sak opp som  
spørretimespørsmål og fikk svar 13. mai fra statsråd  
Brustad. i sitt spørsmål la han mest vekt på hva  

statsråden ville gjøre for å sikre at rollen som netteier og 
kraftprodusent er klart adskilt. 

i tillegg til å gjenta det samme som hun skrev til 
Solvik-Olsen om at de ikke har gitt noen signaler til 
foretaksmøtet, presiserte hun at kryssubsidiering mellom 
produksjons- og nettvirksomhet ikke er tillatt. Hun under-
streket også viktigheten av et selskapsmessig og funk-
sjonelt skille mellom nettvirksomhet og konkurranse- 
utsatt virksomhet. 

På et oppfølgingsspørsmål fra Kristiansen om det ikke 
er på tide at statsråden gjennom foretaksmøte nå gjen-
nomfører en politikk hvor dette skillet blir krystallklart, 
svarte statsråden at regelverket er klart og at dette blir 
fulgt opp og ansvaret for kontrollen med det skal passes på. 

Svekker distriktsutviklingen
Kristiansen fulgte opp med å kommentere at han tror det 
er viktig at man har en kontinuerlig overvåkning av hva 
som foregår. Han viste også til den bekymring som nå 
er kommet til syne rundt omkring i store deler av landet, 
blant annet i Trøndelag, hvor Statkraft gis anledning til å 
kjøpe opp. «Man svekker muligheten for regionale kompe-
tansesentre, man flytter beslutningsprosessen – i dette 
tilfellet fra Trøndelag til Oslo. Det er en sentralisering  
av makt og myndighet over en lav sko som svekker  
de regionale enhetenes behov, mulighet og evne til å  
kunne utvikle både nettet og ny fornybar energi», sa  
ivar Kristiansen (H) blant annet i Stortingets spørretime. 
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DET LUNE HJØRNET

Spar med 

slapp hånd!

Holder du hardt i mobilen,  

må den lades oftere. Det  

hevder en undersøkelse som 

doktogradsstipendiat Mauro 

Pelosi ved aalborg Universitet  

i Danmark har utført.

ifølge Pelosis rapport,  

absorberes nemlig halvparten 

av batteriets energi direkte i 

vevet i hånden din.

Er det derfor OED har en så 

slapp hånd med utviklingen 

av ny fornybar energi – for å 

spare strøm? 

Det vil nå bli satt fortgang i planene om en ny ledning fra 
narvik-området til Hammerfest. Den nordlige delen vil bli 
konsesjonssøkt før sommeren og den sørlige delen er 
nå meldt og konsesjonssøknaden vil komme om et halvt 
års tid. Dette er en ledning som til sammen blir om lag 50 
mil lang. i tillegg starter Statnett også planlegging av en 
ny ledning fra Hammerfest mot Varangerbotn. auke Lont 
viste også til at Statnett har overtatt ansvaret for å bygge 
en ny ledning fra Varangerbotn til grensen mot Russland. 
Den samlede investeringen nord for Ofoten til 2016 er 
beregnet til seks milliarder kroner. 
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Nordområdesatsing i praksis

Statnett ut av EBL
Statnett har besluttet å gå ut av EBL fra kommende 
årsskifte. Begrunnelsen er at Statnett har behov for å 
gjøre sin selvstendige rolle og nøytralitet tydeligere. 
– Det er ingen tvil om at dette er rette vei å gå, sier 
styreleder Eilif Amundsen i FSN.

Statnett har siden 1990-tallet vært medlem av EBL/Enfo. 
På grunn av Statnetts nøytrale posisjon ble det under-
streket den gang at man ikke fant det riktig å inneha 
sentrale tillitsverv i organisasjonen. Medlemskapet ble 
imidlertid opprettholdt for å kunne delta aktivt i det faglige 
fellesskapet EBL representerte.

– nå tar vi initiativ til en samarbeidsavtale med EBL 
for å kunne delta der viktige, faglige spørsmål utredes 
eller drøftes. Men vi finner det riktig samtidig å avslutte 
medlemskapet, slik at vår nøytrale posisjon blir tydeligere, 
sier konsernsjef auke Lont i en pressemelding. 

– Vi beklager selvsagt enhver utmeldelse fra EBL,  
men tar til etterretning Statnetts avgjørelse. EBL har  
et ryddig og profesjonelt forhold til Statnett, og det skal  
vi fortsatt ha, sier adm. direktør Steinar Bysveen i EBL i 
en pressemelding.

Eneste rette
– Endelig, dette har vi jobbet aktivt for gjennom et par år, 
sier styreleder Eilif amundsen i FSn i en kommentar. 

– Dette er nordområde-
satsing i praksis, sa 
konsernsjef Auke Lont 
(bildet) i Statnett på et 
presentasjonsmøte i 
Tromsø nylig hvor FSN 
var medarrangør. De 
kommende ti årene vil 
Statnett bygge ut neste 
generasjons sentralnett  
i Nord-Norge.

Samarbeid sørover
En annen interessant melding fra auke Lont på Tromsø-
møtet var at Statnett nå er i gang med en studie sammen 
med Svenska Kraftnät om mulighetene og behovet for  
en ny ledning fra narvik og sørover mot Trøndelag.  
Dette, sammen med planer i nord-Finland, kan gi svært 
interessante perspektiver for nordiske samarbeidsløsninger 
om blant annet vindkraft. 

Veldig fornøyd
– Både Statnett og FSn var veldig godt fornøyd med 
dette presentasjonsmøtet, sier daglig leder Knut Lockert i 
FSn. – Det var godt oppmøte av politikere, administrasjon 
og presse, og det framkom mange ytringer om at dette 
var både interessant og spennende. Statnetts satsing vil 
føre til mange lokale utfordringer, men etter dette møtet er 
dialogen god og forberedelsene i gang. 

Lockert forteller også at FSn var med som arrangør for 
denne Statnett-presentasjonen fordi organisasjonen har vært 
spesielt opptatt av infrastrukturen i nord og fordi svært mange 
aktuelle nettselskaper i dette området er medlem av FSn. 

– Vi ønsker også å være med videre og å være en 
støttespiller for Statnett i dette arbeidet, sier Knut Lockert. 

– Bakgrunnen er at vi erfarte at Statnett ikke var 
nøytral i arbeidet med tariffering og kostnadsfordeling i 
sentralnettet på grunn av medlemskapet i det produsent- 
dominerte EBL. nå er denne beslutningen tatt etter at 
auke Lont tiltrådte som konsernsjef, og det er ingen tvil  
om at dette er den eneste riktige veien å gå, sier 
styreleder Eilif amundsen. 


