
I Reitenrapporten drøftes spørs-
målet om selskapsmessig og 
funksjonelt skille for alle. Det inn-

rømmes at et slikt skille for samtlige 
nettselskaper kan bli byrdefullt og 
byråkratisk for de aller minste selska-
pene, samt for kraftprodusenter og 
industriselskaper som eier nettanlegg 
med få kunder. 

Omstrukturering
Men, «for det andre kan en nedre 
grense, uansett hvor den settes, 
skape incentiver til å ikke gjennomføre 
omstruktureringer som ellers ville vært 
bra for samfunnet og for kundene», 
heter det blant annet i rapporten. 

– I Reitenrapporten legges det 
innledningsvis stor vekt på at det er 
ikke antall nettselskaper som er av-
gjørende for norsk kraftforsyning, sier 
daglig leder Knut Lockert i Defo. – Det 
er ikke signifikante forskjeller mellom 
de store og de mindre selskapene, 
men at det er store forskjeller blant de 
mindre selskapene.  De er de beste, 
men også de dårligste.  

Med dette som utgangspunkt er 
Lockert forundret over at utvalget 
likevel foreslår et selskapsmessig og 
funksjonelt skille med en begrunnelse 
om at dette vil gi omstruktureringer.  

Må dokumenteres
– Til alt overmål påstås det at dette 
er samfunnsøkonomisk riktig. Det er 
en påstand som ikke er dokumentert. 
I tråd med god forvaltningsskikk for-

– Påstanden må dokumenteres
Selskapsmessig og funksjonelt skille for alle må til for å skape omstrukturering som vil være 
bra for samfunnet og for kundene, mener Reitenutvalget. – Denne påstanden må dokumente-
res, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. 

om skjerpet krav til konkurranse i  
kontrollforskriften (se side 2). 

I en mail etter møtet blir Bjella blant 
annet bedt om å kommentere Defos 
syn på at de ikke kan se at det er 
samfunnsøkonomisk riktig å komme 
med et slikt krav, og at de etterlyser 
et regnestykke som viser at dette vil 
gi samfunnsøkonomisk gevinst. Defo 
mener at et slikt skille for alle vil være 
svært byråkratisk og lite samfunns-
økonomisk, kan gi svekket beredskap, 
færre kraftleverandører og gi dyrere 
strøm for kundene, spesielt utenfor de 
store byene. 

Til det spørsmålet henviser hun 
bare til Reitengruppens rapport og 
vurdering. – Det fører uansett for langt 
å forsøke å svare her på de spørs-
målene du reiser, svarer Kristin Bjella 
på henvendelsen fra NettOpp. 

venter Defo at påstanden blir utredet 
og dokumentert før det eventuelt 
iverksettes krav fra myndighetenes 
side om  selskapsmessig og funksjo-
nelt skille, sier Lockert. 

Han viser til at ringvirkningene av et 
lokalt energiverk er store både med 
hensyn til beredskap, arbeidsplasser, 
utbygging av diverse forretnings-
områder.  

– Og ikke minst vet vi at uten energi-
verkene hadde vi ikke hatt bredbånd 
en rekke steder i Norge. Her snakker 
vi om samfunnsøkonomiske ringvirk-
ninger som utvalget tydeligvis ser bort 
fra, sier Knut Lockert. 

Vil ikke svare
På et frokostseminar nylig uttrykte 
medlem i Reitenutvalget, advokat 
Kristin Bjella,  skepsis til NVEs forslag 
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Det var på et frokostseminar 
nylig at advokat og medlem i 
Reitenutvalget, Kristin Bjella, 

gikk gjennom utvalgets forslag og 
blant annet kommenterte forslaget om 
økte krav til konkurranse. 

– Jeg uttrykte en viss skepsis til 
NVEs forslag om skjerpet krav til 
konkurranse i kontrollforskriften, fordi 
forslaget etter mitt syn skaper uklarhet 
i forhold til regelverket om offentlige 
anskaffelser, fordi det er for skjønns-
messig utformet, og fordi det ikke 
er nok nyansert i forhold til konser-
ninterne innkjøp som vanskelig kan 
konkurranseutsettes, sier Kristin Bjella 
til NettOpp. Hun viser til at utvalget 
foreslo at det burde vurderes å endre 
forsyningsforskriften for å skjerpe kra-
vet til konkurranse, og forutsatte med 
dette at det måtte vurderes nærmere 
hvordan det kan gjennomføres på en 
hensiktsmessig måte.

Vanskelig å forstå 
Seksjonssjef Tore Langset har vanske-
lig for å forstå at NVEs forslag ikke er 
nyansert nok. Han viser til at nyansene 
i NVEs forslag går fram av endringene 
i kontrollforskriftens §2–8. 

– Den foreslåtte endringen vil ikke 
legge strengere restriksjoner på slike 
transaksjoner enn det som følger av 
dette anskaffelsesregelverket, sier 
Langset. NVE foreslår at konkurranse 
skal gjennomføres «så langt som  
mulig». Denne begrensningen er ment 
å være et snevert unntak fra hoved-
regelen om konkurranse. Hva som 
må regnes som «mulig» i det enkelte 
tilfelle, vil måtte fastsettes nærmere 
gjennom forvaltningspraksis. 

– For øvrig er det viktig å minne om 
at formålet med kontrollforskriften er 
en annet enn forsyningsforskriften. 
Når NVE foreslår disse endringene i 
kontrollforskriften er det fordi at de 

Forstår ikke skepsisen
Advokat Kristin Bjella uttrykte på et seminar nylig en viss skep-
sis til NVEs forslag til skjerpet krav til konkurranse i kontroll-
forskriften. Seksjonssjef Tore Langset i NVE har vanskelig for å 
forstå at NVEs forslag ikke er nok nyansert slik hun hevder. 

– Advokat Kristin Bjella uttrykte en viss skepsis 
til NVEs forslag til skjerpet krav til konkurranse i 

kontrollforskriften.
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både skal bidra til kostnadseffektive 
anskaffelser i nettselskapet og hindre 
kryssubsidiering, sier seksjonssjef 
Tore Langset i NVE i en kommentar til 
NettOpp. 

Statnett velger forsyningssikkerhet
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Statnett velger forsyningssikkerhet.

Med bakgrunn i to hovedscenarier 
lansert av EU, velger Statnett å satse 
på forsyningssikkerhet framfor «den 
grønne revolusjon». Framtida synes 
å bli preget av kraftoverskudd og lav 
utbyggingstakt.

I Statnetts arbeid med nettutviklings-
planen 2015 blir det vist til to hoved-
scenarier for energisektoren i EU mot 
2030, lansert av EU–TSO-samarbeidet 
i ENTSO. Det ene er «den grønne 
revolusjon» med en utbygging som gir 
større behov for nett. Det andre er en 
lavere aktivitet med fokus på forsyn-
ingssikkerhet og reinvesteringer. 

Statnett ser for seg en framtid hvor 
leveringssikkerheten blir viktigst, og 
at utbygging av fornybart må være en 
styrt geografisk plassering som pas-

ser for nettet. I en slik sammenheng 
mener Statnett det vil være viktig å bli 
bedre på byggherrekapasitet og kom-
petanse, og de vil vektlegge strategisk 
leverandørutvikling. 

Effektiviseringsmål
Statnett lanserer også effektiviser-
ingsmål som tilsier at de skal bli 20 
prosent mer kostnadseffektiv og 20 
prosent mer tidseffektiv for 80 prosent 
av porteføljen. 

Det vises blant annet til at Tyskland 
har produksjonsoverskudd i nord. 
Dette er et problem for Nor-Link-
kabelen og utvekslingen av kraft fra 
Norden. En festbrems for kraftutbyg-
gingen vil også være lave kraftpriser 
og at sertifikatordningen ikke utvides 
etter 2020.
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«Med månen som energikilde», skriver sysla.no om en  
tidevannsskrue som ser ut som to potetskruer og skal  
produsere strøm. Sysla.no er fra Bergen og produserer 
nyheter fra potetlandet Jorden. 

Oppfinneren derimot satser høyt og sier som  
Frank Sinatra: Let me play among the stars.

Fly me to the moon
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Side 3

Suldal Elverk KF er lokalisert til i 
Sand i Ryfylke i Rogaland.

Tor Bjarne Smedsrud er nyansatt som elverksjef 
og ønsker at Suldal Elverk skal bli oppfattet som 
en seriøs aktør som innbyggerne kan stole på. 

– Solidarisk for distriktsverkene 
Nytt medlem: 

– Vi melder oss inn i Defo for å stille solidarisk opp om arbeidet 
som Defo gjør for distriktsenergiverkene. Det sier elverksjef  
Tor Bjarne Smedsrud i Defos nye medlem, Suldal Elverk KF,  
til NettOpp. 

Smedsrud mener det er spesielt 
viktig med en felles interesse-
organisasjon som taler de små 

og mellomstore energiverkenes sak. 
– Reitenutvalgets forslag viser jo også 
at Defo er en aktør som blir hørt og 
lyttet til, sier Tor Bjarne Smedsrud. 

En seriøs aktør
Smedsrud er opptatt av at myndig-
hetene sørger for rammevilkår og 
utformer forskrifter og lover på en slik 
måte at det er mulig å overleve som et 
selvstendig elverk. Det er også viktig 
at inntektsrammen blir utformet slik 
at den fortsatt tar hensyn til geografi, 
utforming av landskap, klima og andre 
ting som påvirker kostnadene ved 
å drive nettvirksomhet i utkantene. 
Smedsrud er også opptatt av at  
beredskapen blir opprettholdt i  
distriktene. 

– Vi forsøker å opptre som en lokal 
næringsaktør og legger mye arbeid 
i å bli oppfattet som en seriøs aktør 
som innbyggerne kan stole på, sier 
Smedsrud, som også er spent på 
framtida og hva endringene i ramme-
verket kan medføre for dem. – Det er 
også viktig for oss at tariffene ikke er 
for høye målt opp mot andre aktører i 
nærområdet, derfor må vi drive enda 
mer effektivt, sier elverksjef Tor Bjarne 
Smedsrud til NettOpp. 

Bredbånd 
Suldal Elverk er et kommunalt foretak 
som er lokalisert til i Sand i Ryfylke 
i Rogaland. Elverket har 27 ansatte 
og ca 3 850 nettkunder. Omsetnin-
gen i 2013 var 92,8 millioner kroner. 
Selskaper driver med nettvirksom-
het, produksjon, omsetning, DLE og 
bredbånd. 

Utbyggingen av bredbånd i Suldal 
kommune er nå kommet så langt at 
90 prosent av innbyggerne i kommu-
nen kan få bredbåndtilknytning hvis 
de ønsker det. Selskapet er også med 
i Altibox-samarbeidet og har over 850 
fiberkunder. 

– Altibox topper kundetilfredsstati-
stikken nasjonalt, og vi topper statis-
tikken internt blant Altibox-parnerne, 
sier elverksjef Tor Bjarne Smedsrud til 
NettOpp. 

Nytilsatt 
Tor Bjarne Smedsrud er ansatt som 
elverksjef fra 1. august etter Egil 
Bakke. Smedsrud er 39 år, født og 
oppvokst på Sand. Han flyttet tilbake 
til Sand fra Haugesund i 2005 og har 
vært ansatt i Suldal Elverk siden 2007, 
sist som utbyggingsleder. Han har 
tidligere vært med på flere utvidel-
sesprosjekter av Statoils anlegg på 
Kårstå som prosjektingeniør i ABB og 
Vetco Aibel. 


