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Sparer kundene for 300 millioner
Statnetts forslag til prisstrategi sparer norske husholdninger og bedrifter for om lag 300 millioner
kroner i nettleie. – Påtrykk fra FSN og andre gir
resultater i riktig retning, sier Knut Lockert (bildet).
I et brev til Statnett nylig støtter FSN, sammen med
Norsk Industri, HSH og Forbrukerrådet, Statnetts kurs
i ny prisstrategi for tariffering av kraftnettet. Alle disse
organisasjonene er representert i Statnetts brukerråd.
Innmatingstariffen er forslått justert fra 0,56 øre/kWh til
0,8 øre/kWh for å bedre balansen med hensyn til kostnadsfordelingen i overføringsnettet mellom produsenter
og forbrukere av kraft.
«Ser man hele det norske kraftnettet samlet, betaler
norske produsenter en svært liten del av de samlede
kostnadene», heter det i brevet, som også viser til at
Statnetts prismodell for 2010–2012 gir en mer rettferdig
fordeling av kostnadene mellom produsenter og forbrukergrupper.
«Planlagte investeringer med kostnadsøkninger i
sentralnettet som konsekvens, samt pristak for én kundegruppe, som samtidig høster store gevinster ved investeringene, gir ikke tilstrekkelig insitament for vedkommende
kundegruppe til å bidra til en effektiv utvikling av sentralnettet», heter det i brevet, som også konkluderer med at
dette er sterkt urimelig, og at kraftprodusentene derfor bør
ta en større del av kostnadene i overføringsnettet for kraft.
Ikke langt nok
– Selv om dette sparer norske husholdninger og
bedrifter for om lag 300 millioner kroner i året, ønsker
FSN at Statnett går enda lenger i denne retning, sier
daglig leder Knut Lockert i FSN. – Målsetningen må
være at vi får en kostnadsfordeling på 50/50 mellom
produsenter og forbrukere.
Som det framgår av brevet dekker produsentene i dag
om lag en firedel av de faste kostnadene til sentralnettet.
Med de forventede økte kostnadene i sentralnettet framover som skyldes Statnetts planlagte nettinvesteringer, vil
den foreslåtte tarifføkningen likevel ikke bidra til økt andel
for produsentene.

Uakseptabelt for EBL
EBL oppfatter forslaget fra Statnett som helt uakseptabelt.
De mener blant annet at forslaget innebærer en aktiv diskriminering mellom etablert og ny produksjon, og legger
opp til betydelig framtidig kostnadsoverføring fra forbruk
til produksjon.
«Statnett skaper med sitt forslag ytterligere uforutsigbarhet i forhold til framtidige nettkostnader for produksjon
i form av potensielle anleggsbidrag, ytterligere økninger
i innmatingstariffer og økte energileddkostnader for
produsentene», sier EBL på sin hjemmeside.
Tar kritikken med fatning
Statnett tar EBLs kritikk med fatning, og presiserer urimeligheten i at kostnadene skal veltes over på forbrukerne.
«Det er naturlig at produsentene er med og betaler for
nødvendige investeringer i sentralnettet. Statnett ønsker
ikke at insentivene for investering i ny produksjon skal
svekkes som følge av prisendringene», sier Statnett i en
pressemelding, hvor det også presiseres at endringene i
liten grad vil påvirke lønnsomheten for ny produksjon.

FSN ønsker alle sine medlemmer, samarbeidspartnere og andre kontakter en
riktig god jul og et godt nytt år med tilstrekkelig kraft, lys og varme for alle.
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Vi møtes på Beitostølen i april
Meld dere på til FSNs årsmøte med fagdag på Beitostølen 22. og 23. april
2009. Der vil dere få oppleve fart og spenning både faglig i konferansesalen
og i naturens frie utfoldelse.
Detaljer i innholdet på fagdagen er det altfor tidlig
å si noe om, for det vil bli så aktuelt som overhode
mulig. Knut Lockert vil ta for seg aktuelle saker fra
FSN, Agnar Aas snakker om det mest aktuelle fra
NVE og aktuelle saker fra Statnett blir framført av
den nytiltrådte Statnett-sjefen Auke Lont.
Deretter skal forbrukerombudet snakke om
hvordan kundene kan beskyttes mot useriøse
kraftselgere. Det følges opp av Erik Winter fra
Gudbrandsdal Energi som spør: Hvilket regelverk
ønsker vi for kraftsalg?
Helt til slutt vil stortingsrepresentantene Ketil
Solvik-Olsen fra FrP og Ola Borten Moe fra SP
snakke om struktur og rammevilkår for framtida,
og hvilke konsekvenser de ulike retningene kan få.
Ut over det faglige vil det bli både ledsagertur
og utflukter for alle i en fantastisk vinterverden.
Årets arrangør er Valdres Energiverk og VOKKS.

Fart og spennig på FSNs årsmøte med fagdag!
FOTO: BEITOSTØLEN RESORT

Du bestiller på epost: booking@beito.com. Kontaktperson. Inger Gjølgali, tlf. 61 35 14 22.

Endringer i energiloven?

20 x NettOpp i 2009

Olje- og energidepartementet har foreslått endringer i
energiloven på noen områder. Dette gjelder tilknytningsplikt for ny produksjon, nettilknytning av forbruk, krav til
eierskap av nettselskapets eiendommer og konsesjonsplikt for lavspent fordelingsnett. Dette er alle viktige
spørsmål og FSN vil utarbeide et høringssvar innen
fristen den 30. januar. Ta gjerne kontakt for innspill.

NettOpp, kommunikasjonsnettet for FSN, vil i 2009 komme
ut med 20 utgaver. Aktiviteten i FSN er stor og kommunikasjonsbehovet er stadig voksende. Medlemmene sitter
helt sikkert med mange gode ideer og innspill for at
NettOpp skal bli enda bedre og mer aktuell – ikke nøl
med å ta kontakt med redaktor@fsn.no.

Dagseminar om AMS

Omsetningsutvalg?
Styret vurderer om det skal etableres et omsetningsutvalg. Begrunnelsen er at de ser at det er en rekke
spørsmål i forholdet mellom omsetter og sluttbruker
som i svært liten grad blir tatt vare på i bransjens
organer. Styret ønsker innspill fra medlemmene om
betydningen av et slikt utvalgt. Ta gjerne kontakt!
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Samtalene mellom Statnett og Svenska Kraftnät med
tanke på fusjon er stoppet av olje- og energiminister
Terje Riis-Johansen. FSN gikk ut med kraftige protester da fusjonssamtalene ble kjent. Både Norsk
Industri og El & IT Forbundet støttet opp om protestene, sammen med ﬂere sentrale politikere.
Styreleder Eilif Amundsen og daglig leder Knut Lockert
i FSN er godt fornøyd med utfallet av denne saken.
– I FSN har vi lyst til å berømme statsråden for politisk
innsikt og klar tale i denne saken, uttalte Eilif Amundsen
etter at saken ble parkert av statsråden i P2s nyhetsmorgen den 10. september.
Knut Lockert kunne puste lettet ut etter en prosess
som var svært hektisk både fredag med dag og kveld,
samt mandagen og fram til at saken ble ”lagt død” i
løpet av tirsdagen.

Eilif Amundsen og Knut Lockert er fornøyd med utfallet.
Mailer og telefoner glødet til media, alliansepartnere og
politikere. Han var svært fornøyd med utfallet av saken.
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Slik skjedde
Det dårligste sentralnettet i Norge
prosessen!
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Dette handler i hovedsak om forsyningssikkerhet og den
nasjonale kontrollen med vital infrastruktur, sa Stanghelle.
Fremskrittpartiets energipolitiske talsmann Ketil Solvik
Olsen mente imidlertid at det vil være fornuftig med en
fusjon mellom Statnett og Svenska Kraftnät.
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Fusjonsplaner stoppet
FOTO: BJARNE LANGSETH

FSN/KS Bedrifts Bredbånd-/AMS-utvalg arrangerer
medlemsseminar om AMS den 10. mars 2009 i møterom
Hålogaland i KS-bygget i Oslo.
På seminaret vil det bli lagt vekt på å synliggjøre ulike
erfaringer med TVK, muligheter, utfordringer og høringer
til AMS-forskriftene.
Programmet vil bli klart rett over nyttår slik at invitasjon
sendes ut ca 15. januar.
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JULEFORTELLINGEN

Ingen «juleheftejul»
Ikke alle juler har rammer av snø og dompap, et dødt
grantre med harde pakker under, krybbe, stjerne og
knirkende julenissesteg på trammen. Noen juler kan
være helt motsatt – og langt fra noen «juleheftejul».
Av Bjarne Langseth
Noen dager etter at jeg fylte 17 år feiret jeg jul under helt
andre breddegrader og med fullstendig forskjellig ramme
enn det jeg var vant til. Geografisk befant jeg meg ganske
midt under ekvator på vei fra Australia til Japan. Utenfor
var det sjø – ikke snø, 40 varmegrader – ingen frost,
flyvefisk i lufta – ikke snøfnugg, kroppen var solbrent
– ikke vinterhvit, juletreet var av plast og ingen slektninger
kom på besøk. Men gaver skulle det være:
Harde pakker, takk
Jeg er spent på julegavene her. Jeg har ikke fått noen
pakke hjemmefra eller fra noen andre for den saks skyld,
men jeg vet at det blir delt ut pakker til mannskapet –
pakker vi har fått fra Sjømannsmisjonen. Helst ikke myke
pakker, takk. Jeg ønsker meg bøker, flest mulig bøker.
Bokdrøm
Så kommer høydepunktet. Det jeg har ventet på og gledet
meg til. Julegavene. En sekk blir trukket fram og tømt ut
på gulvet. Stuerten opplyser at det bare blir en gave til
hver, men at vi selv kan velge fra haugen. Bare én, ja vel.
Jeg får velge med omhu. Det er mange former og hardheter å velge i. Men der finner jeg en som har nøyaktig
samme form som en bok. Jo, jeg kan kjenne det harde
omslaget og bokryggen. Håper det er en guttebok. Helst
en GGG-bok, for eksempel om eventyr på de sydhavsøyene jeg ofte ser, men aldri kommer i land på. Med
skjelvende hender fjerner jeg papiret.
Et bedrag
Skuffelsen er lammende. Jeg kan først ikke tro det er sant
og må snu og vende på eska, åpne den, lukke den og se
på lokket en gang til. Konfekt. Det er ikke en bok, men ei
konfekteske. Og nå er det forseint å gjøre et annet valg.
Under papiret ligger det et kort. Der står det noen trøstens
ord om «god jul hvor du enn må være på de sju hav»
og «håper det smaker med litt norsk kongelig sjokolade.
Hilsen Kari på Sunnmøre».
Jeg tar en bit, men spytter den raskt ut igjen. Den er
helt ødelagt og uspiselig. Da ser jeg datoen på kortet
fra Kari Sunnmøring. «Høsten 1962». Det er over fire år
siden Kari leverte denne pakka til Sjømannsmisjonen
for at den skulle glede en sjømann på et eller annet hav
den jula som da skulle komme. Konfekten er sannsynligvis mye eldre. Kanskje ble den laget mens den som
er avbildet på lokket fortsatt levde. Det er mer enn ni år
siden Kong Haakon døde, og denne konfekten må også
gravlegges snarest mulig.
NettOpp Nr. 9 - 2008

Løgn og begravelse
Det blir en ekte sjømannsbegravelse med eska rett i
havet, og det er ikke fritt for at den også får med seg noen
tårer ned til delfinene. Tankene hjemover blir plagsomme
mens jeg henger over rekka og spytter rester av den
ødelagte konfekten. Det blir spyttet og harker litt ekstra for
å skjule gråtens hikst. Når jeg kommer hjem har jeg et par
alvorsord og si til både Sjømannsmisjonen og julehefteprodusentene. Men, de kan vel tilgis, for de vet vel neppe
hva de gjør.
I brevet hjem skriver jeg blant annet: «Det var en gave
til hver og jeg fikk en konfekteske fra ei jente fra
Sunnmøre. Gavene var gamle, noen fra 1962 og
noen fra 63, 64, 65, men det gjorde ingen ting.»
Verre løgner har jeg verken før eller senere satt
på et papir.
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