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Sparer kundene for 300 millioner
Statnetts forslag til prisstrategi sparer norske hus-
holdninger 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 kost-
nadsfordelingen 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 forbruker-
grupper. 

«Planlagte investeringer med kostnadsøkninger i 
sentralnettet som konsekvens, samt pristak for én kunde-
gruppe, som samtidig høster store gevinster ved invester-
ingene, gir ikke tilstrekkelig insitament for vedkommende 
kundegruppe til å bidra til en effektiv utvikling av sentral-
nettet», 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 fi redel av de faste kostnadene til sentralnettet. 
Med de forventede økte kostnadene i sentralnettet fram-
over 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 dis-
kriminering mellom etablert og ny produksjon, og legger 
opp til betydelig framtidig kostnadsoverføring fra forbruk 
til produksjon. 

«Statnett skaper med sitt forslag ytterligere uforutsig-
barhet 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 urime-
ligheten 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

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 utfl ukter for alle i en fantastisk vinterverden. 
Årets arrangør er Valdres Energiverk og VOKKS. 

Utgivelsesplan NettOpp 2009
Utgave nr.  1:  Fredag 16. januar
Utgave nr.  2:   Torsdag 29. januar
Utgave nr.  3:  Torsdag 12. februar
Utgave nr.  4:  Fredag 27. februar
Utgave nr.  5:  Torsdag 12. mars
Utgave nr.   6:  Tirsdag 24. mars
Utgave nr.  7:   Fredag 3. april
Utgave nr.   8:  Tirsdag 21. april
Utgave nr.   9: Tirsdag 5. mai
Utgave nr. 10: Torsdag 28. mai
Utgave nr. 11:  Fredag 19. juni
Utgave nr.  12: Torsdag 30. juli
Utgave nr.  13:  Torsdag 20. august
Utgave nr.  14: Torsdag 10. september
Utgave nr.  15:  Torsdag 24. september
Utgave nr.  16:  Torsdag 8. oktober
Utgave nr. 17:  Torsdag 22. oktober
Utgave nr.  18:  Torsdag 12. november
Utgave nr.  19:  Torsdag 26. november
Utgave nr.  20.  Torsdag 17. desember

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.  

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

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

NYTT FRA STYRET

Omsetningsutvalg?
Styret vurderer om det skal etableres et omsetnings-
utvalg. 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!

NettOpp, kommunikasjonsnettet for FSN, vil i 2009 komme 
ut med 20 utgaver. Aktiviteten i FSN er stor og kommuni-
kasjonsbehovet 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. 

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

Dagseminar om AMS
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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Det var i Dagens Næringsliv (DN) fredag den 5. septem-
ber at nyheten ble lansert om at det pågikk samtaler 
mellom Statnett og Svenska Kraftnät om mer samarbeid. 
Spørsmålet om fusjon er et mulig utfall, ville verken olje- 
og energiminister Terje Riis-Johansen eller Statnetts 
administrerende direktør Odd Håkon Hoelsæter gå 
nærmere inn på. Senterpartiets stortingsrepresentant Ola 
Borten Moe mente det var grunn til å advare både mot 
fusjon og mot sterkere integrasjon med Sverige. 

Støtte fra NI
I lørdagens DN gikk brukerrådets nestleder Helge Stang-
helle fra Norsk Industri kraftig ut mot planene og forlangte 
at Hoelsæter måtte gjøre rede for innholdet og målet med 
samtalene med Svenska Kraftnät. 

– Det kan fi nnes fornuftige ting å snakke om, men en 
fusjon eller tettere integrasjon vil medføre store problemer. 

Fusjonsplaner stoppet
Samtalene mellom Statnett og Svenska Kraftnät med 
tanke på fusjon er stoppet av olje- og energiminister 
Terje Riis-Johansen. FSN gikk ut med kraftige pro-
tester da fusjonssamtalene ble kjent. Både Norsk 
Industri og El & IT Forbundet støttet opp om protest-
ene, sammen med fl ere 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 nyhets-
morgen 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 
prosessen!

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. 

FSN på banen
Daglig leder Knut Lockert i FSN advarte i samme artikkel 
mot fusjon: – Norske politikere må ikke gi fra seg bestem-
mende innfl ytelse i Statnett – det viktigste selskapet i 
norsk kraftforsyning, uttalte han.  

FSN gikk allerede fredag ut med en pressemelding fra 
styreleder og en artikkel fra daglig leder med krav om at 
fusjonsplanene droppes. Hele og deler av disse utspillene 
ble gjengitt i fl ere medier. 

Støtte fra EL&IT
I www.europower.com siteres både FSN v/daglig leder og 
EL & IT Forbundets leder Hans Olav Felix. EL & IT-lederen 
sier blant annet at en fusjon reduserer myndighetenes 
mulighet til å føre en helhetlig, nasjonal energipolitikk og 
står i skarp kontrast til den pågående behandlingen av 
hjemfallsordningen.  
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– En ting er i alle fall sikkert. Nettet nord for Balsfjord 
er det dårligste sentralnettet i Norge. Kanskje er det 
riktig at infrastrukturen på nett i likhet med for 
eksempel vei og brubygging ikke alltid skal basere 
seg på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Dette er siste del av konklusjonen i et notat basert på en 
studie av samfunnsøkonomiske, næringsøkonomiske og 
miljømessige aspekter ved ny sentralnettlinje til Varanger-
botn i Finnmark. Prosjektet er fortsatt under arbeid, men 
resultatene så langt ble presentert på en konferanse 
arrangert av FSN, EBL og Varanger Kraft i Kirkenes nylig. 
Prosjektet gjennomføres av Norut Alta med bidrag 
fra EC Group, og på oppdrag fra EBL-kompetanse, 
FSN, Landsdelsutvalget, G7-gruppen i Finnmark og 
Varanger Kraft. 

Kun lønnsomhet
Det dårligste sentralnettet i Norge snor seg gjennom et 
av Europas mest værharde områder, med utsikt til de 
beste vindkraftområdene i verdensdelen og med verdens 
største olje- og gassreserver rett utenfor stuedøra. Så 
hvorfor er ikke transportveiene for rikdommen bedre? 
Fordi Statnett gjør det politikerne har sagt at de skal gjøre 
gjennom de fastsatte vedtektene, og som blant annet sier 
at Statnett skal ta ansvaret for en samfunnsøkonomisk 
rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet 
for kraft. 

Og skal ledningene bli lønnsomme må det nytt forbruk 
til – et forbruk som er avhengig av bedre linjer.

Usikre forutsetninger
De samfunnsøkonomiske analyser som benyttes av 
Statnett er veldig sammensatt og komplisert, og de er 
også svært avhengig av de data som legges til grunn. 

– Det er derfor fornuftig å ha en sunn skepsis til slike 
tall. Man må vite at de bygger på en rekke usikre forut-
setninger, heter det i notatet fra Norut. 

Vindforhold er en ting, transportforhold og tilgang til 
infrastruktur er en annen. Det er vanskelig å kvantifi sere 
muligheten for utvikling av lokalsamfunnet på grunn av 
ny infrastruktur. Men infrastruktursatsing i dette området 

Det dårligste sentralnettet i Norge

Seniorrådgiver Inge Berg Nilssen fra Norut Alta spør 
om det kanskje er mer riktig at infrastrukturen på nett i 
likhet med for eksempel vei og brubygging ikke alltid skal 
basere seg på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

vil gi også regionale effekter som understøtter en viktig 
nasjonal strategi. 

– En ikke-satsing vil være en barriere for utvikling og 
ha en motsatt effekt. 

Det er mulig!
Som et eksempel på muligheter nevnte Inge Berg Nilssen 
et eksempel fra Spania. I 2005 hadde Spania skapt 
17 000 direkte og indirekte arbeidsplasser knyttet til 
utbygging og drift av vindkraft – en utvikling med utgangs-
punkt i en av landets mest rurale regioner. Og uten 
fi nnmarksvinder. 

Et politisk spørsmål
– Utvikling av nordområdene høres fl ott ut, men vil den 
komme med en ny ledning, og er nordområdene det 
beste stedet å utvikle ny virksomhet, spør Inge Berg 
Nilssen fra Norut i sin konklusjon, og han fortsetter slik: 
– Dette er vanskelig å ta stilling til i en økonomisk 
analyse, og blir mer et politisk spørsmål.
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Forbisnakk om driftssikke

– Det er kritisk infrastruktur i distriktene som vil sve

av de feil og mangler Riksrevisjonen påpeker, sier le

FSNs Nettreguleringsutvalg, Arne Nybråten. 

Riksrevisjonen og OED er tilsynelatende uenige om 

driftssikkerheten i distribusjonsnettet. – De snakker 

forbi hverandre, og OED kommenterer ikke det Riks-

revisjonen påpeker, sier FSNs Arne Nybråten. – Det er 

kritisk infrastruktur i distriktene dette handler om. Riksrevisjonens påpeker at konsekvensen av disse feil og 

mangler er at levering av strøm i deler av distribusjons-

nettet over tid blir mindre pålitelig. – Dette kan få alvor-

lige konsekvenser for husholdninger, industri og vitale 

samfunnsfunksjoner, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en 

pressemelding. OED svarer Riksrevisjonen med at det er lite som tilsier 

at distribusjonsnettet i dag er i dårlig forfatning. Reinvester-

ingstakten har ifølge departementet hittil vært på et 

akseptabelt nivå. OED presiserer at NVE ivaretar tilsyns-

ansvaret på en tilstrekkelig god måte i forhold til den risiko 

som foreligger i distribusjonsnettet. Departementet viser 

til at sannsynligheten for at leveringspåliteligheten skal 

reduseres drastisk i vesentlige deler av distribusjonsnettet 

er svært liten og konsekvensene ved utfall begrenset. 
Forbisnakk
– De snakker jo forbi hverandre, sier leder av FSNs Nett-

reguleringsutvalg, Arne Nybråten fra VOKKS. – Riks-

revisjonen snakker jo om deler av distribusjonsnettet 

som etter hvert får for dårlig leveringspålitelighet på 

grunn av manglende vedlikehold og reinvesteringer. 

Så svarer OED at det er lite som tilsier at distribusjons-

nettet i dag er i dårlig forfatning, og at sannsynligheten 

for at leveringspåliteligheten skal reduseres drastisk i 

vesentlige deler av distribusjonsnettet er svært liten og 

konsekvensene ved utfall begrenset. OED kommenterer 

jo ikke det Riksrevisjonen påpeker. Et distriktsproblemNybråten sier at OED selvfølgelig har rett i at leverings-

påliteligheten i distribusjonsnettet generelt er god og at 

den fortsatt vil være det for vesentlige deler av nettet.  

– Men dette er ikke svar på Riksrevisjonens rapport 

som påpeker en risiko for at deler av nettet etter hvert vil 

kunne få for dårlig leveringspålitelighet. Mest sannsyn-

lig er dette nett som forsyner grisgrendte områder der 

kostnader med å opprettholde leveringspåliteligheten er 

høy i forhold til levert energi og antall kunder. En årsa

til dette er at KILE-ordningen ikke gir nok insitament t

å ta nødvendige kostnader for å opprettholde levering

påliteligheten i slike områder, og at DSBs kontroll og t

er rettet mot personsikkerhet og skade på eiendom – o

ikke leveringspålitelighet.
Avfolking?
Arne Nybråten viser til at strømnettet er defi nert som 

kritisk infrastruktur og må derfor ha høy grad av leverings

pålitelighet i alle deler av landet hvor det bor folk eller er 

etablert bedrifter.  – Dersom storsamfunnet mener at dette for enkelte 

områder blir for dyrt, må politikerne fatte vedtak om at 

disse områdene skal avfolkes. Det blir feil å la byråkratiet 

og nettselskapene bestemme at det er samfunnsøkonomisk 

ulønnsomt å opprettholde god leveringspålitelighet for 

deler av landet og derigjennom tvinge fram avfolkning 

uten nødvendig politisk kontroll.

20 x NettOpp i 2009
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DET LUNE HJØRNET

God hjul!

I disse juletider bør NettOpps 

lesere koble over fra faglige 

energitanker til m
er fokus på 

energihjul. Energihjulene, også 

kalt chakra, regulerer kroppens 

energitilførsel. Fra www.feelings.

no har vi hentet følgende sitat: «Når man for eksempel 

føler seg stresset vil man også føle det i det chakraet 

som er knyttet opp mot stress. Ved å løse opp blokk-

eringene i det gjeldende chakraet vil man automatisk 

føle seg bedre da energistrømmen vil få bedre fl yt.»

Så hold de riktige hjulene i gang i jula!

JULEFORTELLINGEN

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. Geografi sk befant jeg meg ganske 
midt under ekvator på vei fra Australia til Japan. Utenfor 
var det sjø – ikke snø, 40 varmegrader – ingen frost, 
fl yvefi sk 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, fl est 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 hard-
heter å velge i. Men der fi nner 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 sydhavs-
øyene 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 fi re 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 sannsyn-
ligvis 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. 

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 delfi nene. 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 julehefte-
produsentene. 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 fi kk 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.

Ingen «juleheftejul»


