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Ny regjering?– små endringer
– Et regjeringsskifte til høsten vil neppe føre til de store
endringer for nettselskapene, sier daglig leder Knut Lockert
i Defo. Økt nettleie i distriktene og brukerrepresentasjon i
Statnett, er sannsynlige endringer.

H

va aktuelle regjeringspartier
etter høstens valg ser for seg
av energipolitikk, kan blant annet studeres i et representantforslag
fra november 2012. Forslaget «om en
fremtidsrettet nettstruktur» ble framsatt
av Siri A. Meling fra Høyre, Henning
Skumsvoll fra FrP og Borghild Tenden
fra Venstre.

Vil og vil, men…
Det ble vist til at selskapsstrukturen i
Norge er preget av svært mange og
små selskaper. Forslagstillerne mente
det er grunn til å tro at dagens struktur
er lite optimal når det gjelder å møte de
store oppgavene disse selskapene står
overfor de kommende årene.
«Det er etter forslagsstillernes mening særlig behov for tiltak for å få en
mer effektiv nettstruktur med færre,
større og mer robuste nettselskaper.
Skal nettselskapene løse de store oppgavene de står foran de nærmeste ti
årene, må regulering og bransjestruktur
tilpasses fremtiden», heter det til slutt i
begrunnelsen.

– Det har en sammenheng med at de
lokale eierne ser at det er lite å spare
ved sammenslåinger, det vil føre til en
kompetanseflukt fra distriktene, i tillegg
til en svekket leveringssikkerhet når
avstanden til kundene blir større, sier
Knut Lockert.

Høyere nettleie
De borgerlige partiene vil fjerne utjevningsordningen for å tvinge fram fusjoner.
– Dette vil gi høyere priser for nettkunder i grisgrendte strøk, sier Lockert,
men det vil neppe komme et folkekrav
om sammenslåinger for det. Nærhet til
kundene og en sikker strømforsyning vil
være viktigere for kundene enn lavest
mulig nettleie. Nettselskapene står solid
i lokalsamfunnet.
Lockert viser til at Ola Borten Moe
har tatt grep innenfor nettreguleringen
med tanke på strukturendringer. – En ny
regjering kan ikke gjøre så mye mer, sier
han. – Eierne av selskapene må selv ta
avgjørelsene.

Positivt

… får det ikke til
Allerede i 1962 var det bred støtte i
Stortinget for en nødvendig utvikling
mot større og mer effektive enheter.
Energiloven av 1990 hadde reduksjon
av antall energiverk som et viktig ledd
i effektiviseringen av kraftmarkedet.
Dagens olje- og energiminister, NVE
og deler av bransjen har proklamert at
nå skal det satses på færre og større
nettselskaper. Men lite skjer.

Det som Lockert mener kan gå i positiv
retning med en borgerlig regjering er
at representanter for Høyre, Frp, KrF
og Venstre har foreslått at regjeringen
opprettholder Statnetts brukerråd
og brukerrepresentasjon i Statnetts
styre. Likeledes at de også ønsker å se
nærmere på fordelingen av kostnadene
i sentralnettet.
Knut Lockert er også positiv til den
nyutnevnte ekspertgruppen med Eivind
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– Etter valget kan Stortingets sammensetning gi
oss en borgerlig regjering. Hva kan det bety for
nettselskapene? Foto: Stortinget

Reiten som leder, og som skal gå
gjennom den langsiktige utviklingen av
strømnettet i Norge. Han mener at dette
må føre til en bred gjennomgang av
viktige problemstillinger.
– Både fordeler og ulemper med
sammenslåinger må vurderes. Noen
ganger kan fusjoner være riktig, men
det må være et overordnet prinsipp at
alle skal ha den samme leveringssikkerhet uansett hvor de bor.
– I Defo vil vi jobbe videre med disse
spørsmålene uavhengig av hvilke koster
som skal feie i vår neste regjering, sier
daglig leder Knut Lockert i Defo.
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– En løsning må komme!

D

et er andre ønsker og behov i
mindre bedrifter i distriktene, enn
i de større som er mer sentralt
plassert. Vi er tetter på distriktenes
bedrifter og vi jobber for løsninger
tilpasset dem, sier KS Bedrift-direktøren.
Hun presiserer at KS Bedrift har en
klar målsetning om at medlemmene
skal få den samme fleksibiliteten til å
velge alternative pensjonsordninger
som konkurrentene har.
– Jeg garanterer at dette jobber
vi hardt for å få til, sier Bjørg Ravlo
Rydsaa.

Foto: KS Bedrift

– Våre bedriftsmedlemmer
må lokalt få velge alternative
pensjonsordninger ut fra
bedriftens økonomiske evner
og muligheter – og med
samme rammevilkår som
konkurrentene, sier direktør
Bjørg Ravlo Rydsaa i KS
Bedrift til NettOpp. – En slik
løsning må komme!

Bredere bredbåndskompetanse
Stor bredbåndkonferanse med
rabatt til Defo og KS Bedrifts
medlemmer, og med påfølgende
møte i AMS/bredbåndsutvalget,
vil gi Defo en bredere bredbåndskompetanse.

– En løsning for pensjonsordningen må komme,
sier direktør Bjørg Ravlo Rydsaa i KS Bedrift.

Et pensjonsoppgjør
Det blir en het høst i pensjonens tegn
og etter valget vil mer kunne være
klarere med hensyn til hvordan løsningene kan bli.
– Neste års hovedoppgjør blir et
pensjonsoppgjør, mener Ravlo Rydsaa.
Etter det må ting falle på plass for
offentlig sektor.

På Telecom World Next Step
bredbånd 2013 den 24. og 25.
september har Defo og KS Bedrifts
medlemmer en rabatt som gir et
avslag på 1 500 kroner. Denne
muligheten bør utnyttes for faglig
påfyll innenfor fagområdet.
Defo og KS Bedrift Energis felles
AMS/bredbåndutvalg har også
utnyttet denne konferansen til å
kombinere den med et utvalgsmøte
i etterkant den 25. september.
Utvalgets leder, Morten Braarud
som representerer Øvre Eiker Fibernett AS og Fiberselskapet AS, skal
holde et foredrag på denne store
konferansen, og det er ellers også
mange gode innlegg.
Se http://admin.idg.no/
TelecomworlWorld2013/hjem.cfm

Alta Kraftlag SA har fått
konsesjon for bygging og
drift av Skoddevarre trafostasjon etter en langdryg
behandlingstid. – Dette
er en gladnyhet for hele
Altasamfunnet, sier adm.
direktør Per Erik Ramstad.
Det var den 20. juni i år at NVE endelig
fattet en positiv beslutning om Skoddevarre trafostasjon i Alta. Alta Kraftlag SA
fikk da anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift
av Skoddevare trafostasjon med en
tilhørende 4,5 kilometer lang 132 kV
kraftledning i Alta kommune. Men veien
fram til beslutning har vært lang.

Trenering
Adm. direktør Per Erik Ramstad i Alta
Kraftlag har gått hardt ut mot NVE for

Foto: Alta Kraftlag SA

Gladnyhet for Altasamfunnet
den lange behandlingstida. I et intervju
med Eurpower hevdet han blant annet
at NVE trenerer saken ved at de helt
siden 2009 har «sendt oss alle mulige
rare tilleggsspørsmål». Ramstad mente
at de ikke har noen reserveløsning og
at konsekvensene vil bli enorme ved et
totalhavari på dagens trafostasjon. Han
var også kraftig irritert på det han kaller
for «NVEs skrivebordsperspektiv».

Hjertet i Alta
– At vi nå har fått godkjent vår transformatorstasjon er en skikkelig gladnyhet for hele Altasamfunnet, sier Per
Erik Ramstad på lederplass i kundebladet Linjeskift. Han viser til at denne
trafoen er særdeles viktig for å sikre
kundene høy kvalitet og være rustet for
videre vekst i Alta.
Ramstad regner med at det blir en
planleggings- og anleggsperiode på
to år «før vi kan sette i drift det som
blir selve hjertet i strømforsyningen i
Alta by».
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– Dette er en gladnyhet for hele Altasamfunnet,
sier adm. direktør Per Erik Ramstad.
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Lofotringen til sentralnettet
L

ofotringen er en forbindelse i
regionalnettet i Lofoten og Vesterålen. Anlegget eies i dag av
Trollfjord Kraft, Lofotkraft og Statnett.
I 1997/98 ble Lofotringen vurdert
innlemmet i sentralnettet, men NVE
besluttet da at det ikke skulle skje.
Etter det har det vært et voksende
press fra eierne om at denne beslutningen skulle omgjøres, og dette presset er fulgt opp både fra politisk og
fra faglig hold. Også Defo har arbeidet
lenge for å få til en slik løsning. Statnett gjorde det klart allerede i brev av
27. april 2011 at de var positive til å
overta Lofotringen dersom den var en
del av sentralnettet.

Bedre nattesøvn
Adm. direktør Jacob Normann Jacobsen
i Trollfjord Kraft AS anslår i dag invest-

Fusjoner som brems
Sammenslåing av nettselskaper
kan bremse nettutbyggingen,
sier adm. direktør Rein Husebø
i Småkraft AS til Europower.
Han mener det store problemet
for småkraftutbyggingen nå er
mangelen på nett.
– Det er ingen sammenheng mellom størrelsen på selskap og evnen
til å gjøre ting effektivt. De må gjerne
diskutere størrelse og sammenslåing

passo

eringene som er nødvendig i Lofotringen til nærmere 400 millioner
kroner, og sier at han har opplevd
situasjonen som kritisk. Han har også
gitt uttrykk for at ansvaret som eier av
denne utsatte linja har gått på nattesøvnen løs.
I en pressemelding fra OED vises det
til at det er knyttet stor usikkerhet til
Lofotkraft og Trollfjord Kraft økonomiske bæreevne til å kunne gjennomføre de store investeringene som nå er
nødvendige. Og departementet understreker at dette vedtaket er å anse som
et ekstraordinært tilfelle.
Men nå er eierne lettet og søvnen
tyngre. Jacobsen berømmer departementet for beslutningen og sier i henhold til Vesterålen Avis at «dette er det
største som er skjedd i Trollfjord Krafts
75 år lange historie».
av selskaper, bare det ikke forkludrer
gjennomføringsevnen til å få nettet
bygget ut frem mot 2020, sier Husebø
til Europower. Han mener selskap i en
fusjonsprosess vil sette nettinvesteringer på vent. – Det har vi ikke tid til,
sier Husebø.

Nytt OM navn
Halvard Fjeldvær
er ansatt som ny adm. dir. i Svorka
Energi. Fjeldvær er i dag økonomisjef i
selskapet. Han overtar stillingen etter
Erlend Ekeberg.

Foto: Bjarne Langseth.

OED bestemte 26. juni at Lofotringen tas inn i sentralnettet
forutsatt at Statnett samtidig overtar hele eieransvaret til
anleggene. Dette er en sak Defo har kjempet for, og løsningen
har utløst stor lettelse i lokalsamfunnet.

– Dette er det største som er skjedd i Trollfjord
Krafts 75 år lange historie, sier adm. direktør
Jacob Normann Jacobsen i Trollfjord Kraft AS.

Like gode
Paretos Kraftomsetningsrapport for
2012 viser at ebitda-marginen for
omsetningsselskapene har økt og
er den høyeste Pareto har målt for
sektorene de siste årene.
Flere av de mellomstore og mindre
selskapene oppnår også lik eller bedre
ebitda-margin sammenlignet med
de fem største selskapene, skriver
Europower.
Ifølge Pareto kan en forklaring være
at de mindre og mellomstore selskapene har større andel kunder i sitt
hjemmeområde og kan operere med
høyere marginer, da selskapet har en
mer trofast kundemasse.

pp

Svartmaling
Fire vindturbiner på Smøla skal få ett av tre
rotorblader malt svarte for å hindre kollisjon
med havørn, melder Europower. Prosjektet
gjennomføres i regi av Energi Norge.
Skjønte vi det ikke. Enda mer svartmaling av
distriktene fra den kanten.
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