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HELT UREALISTISK
Reduksjon av nettariffen på 30 prosent er

Statkraft-selskapet Trondheim Energis (TEV) lovnad 
om innen fem år å redusere snittariffen i Nordvest-
Norge med 30 prosent er helt urealistisk. Det slås fast 
i en analyse som NettOpp er kjent med. 

Det er gjort en analyse av et antall nettselskaper på Nord-
Vestlandet som konkluderer med at en så stor reduksjon 
som 30 prosent i snittariffen uten at avkastningen samtidig 
reduseres kraftig er helt urealistisk. Det er tatt utgangs-
punkt i at TEV i møte har gitt uttrykk for at de innen fem 
år skal kunne redusere snittariffen for seks selskaper i 
området med 30 prosent. 

Kostnadskutt
Dette er det samme som at samlet tariffinntekt reduseres 
med 30 prosent, gitt at forbruker er uendret. Redusert 
inntekt må i så fall balanseres med tilsvarende kostnads-
reduksjon, kroner for krone, for at avkastningen skal opp-
rettholdes. Reduserte avskrivninger vil bare gi beskjeden 
virkning etter fem år, og nettapet vil neppe reduseres i 
vesentlig grad. Inntektsbortfallet må derfor kompenseres 
med reduserte driftskostnader. 

Problemstillingen dette fører til er: Hvor mye må 
driftskostnadene reduseres for å opprettholde dagens 
avkastning med 30 prosent lavere tariffer?

For de sju selskapene som er med i undersøkelsen 
varierer den nødvendige reduksjonen med fra 44 til 85 
prosent, med et snitt på 76 prosent. Beregningen er  
omtrentlig og tar ikke hensyn til eventuell kapitaleffektiv-
isering. Likevel er en slik reduksjon helt urealistisk.

Realistiske tall
På spørsmål fra NettOpp om hvilke grunnlag Statkraft/
TEV har for å si at en slik reduksjon på 30 prosent er 
realistisk, svarer informasjonssjef Merete Knain i TEV: 

– En sammenslåing av de seks nettvirksomhetene vil 
gi en reduksjon av nettleien fra dagens ca 23 øre/kWh til 
21 øre/kWh, som tilsvarer en reduksjon på ca 10 prosent. 
Ett regionalt nettselskap i Møre og Romsdal vil kunne gi 
en gjennomsnittlig nettleie for de samme seks nettvirksom-
hetene på ca 17 øre/kWh, som tilsvarer en reduksjon på 
ca 20–30 prosent. Forutsetninger for regnestykkene er 
en effektivisering i etterkant av en sammenslåing, der de 
påvirkbare driftskostnadene reduseres med 30 prosent.

Som kommentar til opplysninger om den analysen 
som NettOpp viser til, sier Merete Knain at de mener 
det er realistiske tall de har lagt til grunn gitt de nevnte 
forutsetninger. – Ellers er det vanskelig å kommentere 
andres analyser uten å kjenne forutsetninger og grunnlag 
for disse. 

Vil ha endring
– Vi ønsker ikke å framstå som motstander av endringer. 
Det er ønskelig med strukturendring og vi vil gjerne ha en 
mer effektiv drift og lavere nettleie, forutsatt at dette ikke 
går på bekostning av leveringssikkerheten, sier daglig 
leder Knut Lockert. – Men det er ikke produksjonsselskapet  
Statkraft som er best egnet til å gjennomføre denne  
endringen. Dette klarer selskapene best selv. 

Når det gjelder analysen om de økonomiske virkninger 
av sammenslåing av nettselskaper, så sier Lockert at en 
30 prosent reduksjon i tariffen fører til at selskapene må 
redusere driftskostnadene slik at de står med null ansatte 
– og det sier jo seg selv at det blir bare tull. 
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Fredag 14. august 2009

Økonomi

Rødgrønn støtte Statkraft bør konsentrere seg om det de er gode på, og så kan vi i de regionale selskapene konsentrere oss det vi

er gode på, sier Trønderenergi-styreleder Per K. Skjærvik (t.v.), her i samtale med statssekretær Øyvind Slåke

(Ap) i Næringsdepartementet. Foto: TOM HANSEN

DroppermidtnorskoppkjøpsraidTrønderenergi fårsiste ord i fremtidigenett-kjøp dersomfusjonen med Stat-kraft-eide TrondheimEnergi går i boks.TrondheimsordførerRita Ottervik (Ap)jubler.

Det vakte sterke reaksjoner dadet i vår ble kjent at TrondheimEnergi hadde forsøkt å overtaflere nettselskaper i Midt- ogNord-Norge, blant annet i Tydal.Kritikerne,med trondheimsord-fører Rita Ottervik (Ap) i spis-sen, mente fremstøtet var i stridmed Soria Moria-erklæringen,

og krevde at regjeringen sattefoten ned.

Lagt i skuffenNå er alle oppkjøpsplaner lagtpå is, forteller styreleder i Trond-heim Energi, Jon Brandsås. Sel-skapet konsentrerer seg i stedetfullt og helt om å fullføre delangdryge fusjonsforhandlin-genemedTrønderenergiNett.Forhandlingene fikk et løft daTrondheim Energi i vår foresloat Trønderenergi får overta aks-jemajoriteten i det sammen-slåtte selskapet etter et visst an-tall år. Dermed samles maktenovermesteparten avdet sørtrøn-derske strømnettet i ett selskap,kontrollert av 21kommuner.– Vårt fokus er å få til fusjo-nen med Trønderenergi Nett. Vi

gjør ikke noe annet på nettsidenfør den er i havn, sier Brandsås.– En videre restruktureringimot Møre og Romsdal, og kan-skje også nordover, vil eventueltskje gjennom det fusjonerte sel-skapet. Det er opplagt at det er etbehov for flere sammenslåinger,men det er det fusjonerte selska-pet sommå vurdere om og hvor-dan man skal gå fram, fortsetterhan.

Nye takterBeskjeden blir svært godt mot-tatt på ordførerkontoret i Trond-heim.
– Dette er helt andre takterenn det som kom til uttrykk førsommeren, og det er jeg veldigglad for. Det borger for at hermåman finne en løsning med

Trønderenergi, sier Ottervik.Trondheim kommune solgteTrondheim Energi til Statkraft i2002, men har seinere bruktnoen av pengene til å kjøpe seginn i Trønderenergi. Ottervikønsker seg et sterkt kraftselskapmed regionale eiere og hoved-kontor i Trøndelag.– Jeg kan ikke se at det å ha etsterkt Statkraft står i motstrid tilønsket om sterke regionale sel-skaper. Dette handler om hvaslags strategi Statkraft leggeropp til. Det må være statens an-svar someier å signalisere hvil-ken politikk man ønsker på detoverordnede plan, sier hun.

BÅRDOVEMOLBERG 950 21 523baard.ove.molberg@adresseavisen.no

Heltpånettmedregjeringen
OSLO: Trønderenergi kan venteseg rødgrønn støtte dersommaktkampen mot Statkraftskulle blusse opp igjen.

Trønderenergi og NTE var blantselskapene som i går ga regje-ringen råd om hvordan regionalkontroll over kraftsektoren skalsikres. Energiminister TerjeRiis-Johansen har sans for øns-

ket om å bremse sentraliserin-gen,men han vil ikke blande segopp i maktkampen mellom deregionale selskapene og Stat-kraft, hvor staten er eneeier.På spørsmål om han tror eier-skapet får konsekvenser for hvorkompetansen samles, svarerhan:
– Det er åpenbart forskjell pået trøndersk eierskap og en eier

med hovedkontor i Oslo. Gene-relt har jeg sansen for et desen-tralisert eierskap, men jeg vilikke kommentere den konkretesituasjonen i Sør-Trøndelag. Derhar vi som eier ingen rolle – deter opp til selskapene selv å vur-dere hva som er best for dem.På møtet, som var stengt forpressen, skal Riis-Johansen hasagt at han ville se Statkrafts

ønske om ekspansjon på nettsi-den i sammenheng med fore-spørselen om åtte milliarder ifrisk egenkapital fra staten. Enmulighet er å gi føringer forhvor pengene eventuelt skalbrukes.
– En eier kan gi de føringeneman selv ønsker, understrekerTrønderenergis styreleder PerK.Skjærvik.

Klager
på SMS

STOCKHOLM: Stadig fleresvensker klager tilforbrukermyndigheteneover at de får uønskedetekstmeldinger til mobil-telefonene sine.
De fleste klagene gjelder re-klame som mobilabonnen-tene ikke har sagt seg villigetil å ta imot.I perioden fra januar til julii år mottok det svenske Kon-sumentverket 270 klager påuønsket SMS-virksomhet, enoppgang på 79 fra samme pe-riode i fjor. Abonnentene er iferdmed åmiste tålmodighe-ten, sier Rikard Faivre i Kon-sumenverket til Dagens Ny-heter.

En pengekilde– Mobiltelefonen er blitt enpengekilde, og flere og flereoppdager dette. Ofte er detvanskelig å få tak i selskapenesom står bak, fordi de befin-ner seg i utlandet, framholderFaivre ifølge Stockholm-av-isens nettsider torsdag.I mange tilfelle dreier detseg om ringetoner eller spill,som lanseres i kampanjer ret-tet spesielt mot barn og unge.Disse mobilbrukerne tror tje-nestene de bestiller, er gratis,noe de senere oppdager slettikke er tilfellet.
MindreårigeRichard Faivre påpeker at deti Sverige er forbudt å inngåforretningsavtaler medmindreårige. Selskapenegjemmer seg imidlertid bakat barnas mobilabonnemen-ter som regel er tegnet av for-eldrene, og dermed har disseansvaret for avtaler barnainngår.

©NTB

OSLO

Bankpakkennesten ubrukt■ Regjeringens andre bank-pakke på100milliarder kro-ner er nesten ikke blitt brukt.Likevel har den hattminstlike stor virkning somdenførste bankpakken. Tre avlandets største sparebankerhar varslet at de vil be Statensfinansfond om tilførsel avkjernekapital på drøyt 3milliarder kroner. Det er bare6-7 prosent av de 50milliar-dene fondet har til disposi-sjon. Likevelmener sentralepersoner innenfor bank-næringen at bankpakke tohar hatt en like positiv virk-ning somKristinHalvorsensberømmelige «gullkort» ibankpakke1.Her er det snartikke noe igjen av de 350milliardene regjeringen la påbordet i fjor høst.

– Nå er alle oppkjøpsplaner lagt på is, forteller styre- 
leder i Trondheim Energi, Jon Brandsås, i en artikkel  
i Adresseavisa fredag 14. august. 

Brandsås sier videre, i henhold til avisa, at selskapet nå i stedet helt 
og fullt konsentrerer seg om å fullføre de langdryge forhandlingene 
fusjonsforhandlingene med Trønderenergi Nett. 

– En videre restrukturering imot Møre og Romsdal, og kanskje 
også nordover, vil eventuelt skje gjennom det fusjonerte selskapet. 
Det er opplagt at det er et behov for flere sammenslåinger, men det 
er det fusjonerte selskapet som må vurdere om og hvordan man 
skal gå fram, sier Brandsås til Adresseavisa. 

Lokal infrastruktur bør ha lokale eiere
Statkraft skal ha takk for sitt bidrag til å bevisstgjøre 
eierne, mener Olav Forberg og Svein Eriksen i KS 
Bedrift. Kanskje eierne nå vil forstå betydningen av 
å ha lokal innflytelse over lokalsamfunnets viktigste 
infrastruktur  – elnettet. 

«Oppkjøpere og «nøytrale» konsulenter har både tidligere 
og i ferske tilfeller meddelt eierne at tidspunktet for salg 
er nå umiddelbart, verdiene vil ikke bli høyere, utsiktene 
for verdistigning er tvilsomme. Det er grunn til å minne om 
hvilke treffsikkerhet anerkjent økonomisk ekspertise har 
hatt i sine spådommer og garantier om framtidige verdier 
når disse er blitt evaluert i ettertid.»

Dette skriver blant annet leder i KS Bedrift Energi 
og adm. direktør i Notodden Energi, Olav Forberg, og 
næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift Svein Eriksen i et 
avisinnlegg som blant annet er trykket i Telemarksavisa. 

De hevder videre at det samfunnsøkonomiske aspektet 
ikke kommer klart nok fram ved slike vurderinger av netto-
verdien av energiselskapet. Hva med sysselsettings-
effekten, og hva blir igjen av lokale støttetjenester ved 
en fusjon med et større selskap, spør artikkelforfatterne. 
Kanskje er slike lokale tjenester en del av årsaken til at 
avkastningen i det lokale selskapet ikke kan sammen-
lignes med de mest lønnsomme bedriftene i næringslivet? 

Beredskap
I artikkelen blir det også vist til de økende krav fra 
myndighetene. De mindre energiselskapene kan ikke ha 
de samlede ressurser og kompetanse som de større, men 
lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap kan i stor grad  
oppveie dette ved større engasjement og samarbeids-
evne med andre etater. 

«Beredskap betyr også nærhet – spesielt når kritiske 
feilsituasjoner oppstår og går ut over svake grupper i 
samfunnet. Nærhetsaspektet blir som regel glemt i rene 
verdivurderinger.»

Forberg og Eriksen avslutter innlegget med å vise til at 
energiselskap og eiere må gjøre sine egne vurderinger 
om kjøp/salg og restrukturering, «men det er god grunn til 
først å undersøke lokale virkninger og lokale muligheter.»

Artikkelforfatterne viser til betydningen av å ha lokal  
innflytelse over lokalsamfunnets viktigste infrastruktur  
– elnettet.                              ILLUSTRaSjON: ØYVIND TINgLEFF



  

NettOpp Nr. 13 - 2009 Side 2Side 3

DET LUNE HJØRNET

Et system som skal gi forbrukerne riktige periodiserte 
regninger må være det primære. AMS-forskriften må 
ikke inkludere for mange ambisiøse funksjoner som 
påfører forbrukerne unødvendige kostnader, mener 
FSN og KS Bedrift. 

Det har vært framlagt flere unødvendige og kostnads-
krevende aMS-krav i tidligere høringsutkast fra NVE, 
men flere av disse er nå forlatt. Det står likevel noen 
igjen som må kommenteres. 

Registreringsfrekvens 
Krav om registreringsfrekvens på 
15 minutter for alle husholdninger 
 og mindre forbruk er et  
eksempel på et unødvendig 
ambisiøst nivå. Selv et valg 
av 60 minutters frekvens og 
reell bruk av timeavregning 
for alle forbrukerne vil være 
et betydelig skritt videre i 
detaljering av avregningen 
og ikke minst i krav til data-
overføring og behandling av 
måledata. FSN og KS Bedrift 
minner om at selv en innføring av 
månedlig avregning og fakturering 
er en merkbar økning av detaljeringen 
i avregningen for vanlige forbrukere. 

Som prismessig signal i ettertid og «straffe-
reaksjon» overfor forbrukere ved effekt- og energiknapphet, 
vil en timeoppløsning av avregningen være tilstrekkelig i 
overskuelig framtid, og i alle fall for en første generasjons 
aMS-løsning, mener organisasjonene. 

Avbruddsregistrering
Et annet eksempel på for ambisiøse krav er avbrudds-
registrering på sluttbrukernivå. FSN og KS Bedrift mener 
at det må være tilstrekkelig på nettstasjonsnivå. Nøyaktig-
heten i reguleringsverktøyet (fastsettelse av inntekts-
ramme) er ikke så god at det kan forsvares å legge  
mye arbeid i så detaljert avbruddsregistrering. 

En eventuell omlegging av inntaksarrangement  
der det er nødvendig for å tilfredsstille kravet til reell  
avbruddsovervåkning, vil kunne gjøre montasje av  
aMS mer kostnadskrevende. 

Snudd på hodet
Tilknytning og kommunikasjon baseres på åpne standarder 
som nettselskapene fritt kan velge. Når det gjelder data-
sikkerhet heter det i NVEs forslag at «nettselskapet må 
legge til rette for den nødvendige sikkerhet i kommunika- 
sjonen og i de aktuelle grensesnittene».

– Dette kan virke som å snu ansvaret på hodet, mener 
FSN/KS Bedrift. – Det er vel mer naturlig å kreve at de Fusjonsprosesser kan gå i  

sneglefart både her og der.          
     

Fusjonstreghet

Hold ambisjonene på et rimelig nivå!
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som knytter seg til forutsettes å tilpasse seg de 
sikkerhetskrav som nettselskapet bestemmer for 
kommunikasjon med aMS-systemet. Og at de  
som ikke tilfredsstiller kravet må koble seg fra  
for egen regning. 

Overgangsregler for pionerer
En annen svakhet i det siste høringsutkastet fra 
NVE er at det ikke sies noe spesifikt om hvordan de 

foreslåtte kravene skal gjelde for nettselskap 
som allerede har installert eller bestilt 

aMS-utstyr. 
Disse selskapene har vært 
pionerer på området. De har tatt 

risiko ved investeringer og har 
bidratt til å bygge opp kompe-
tanse for andre i bransjen, 
også for myndighetene. 
Dette bør respekteres i 
form av at de får utsettelse 
med å tilfredsstille alle krav i 
forskriften en viss tid, for eks-
empel i 10 år fra tidspunktet 

 for innføring av aMS hos 
kundene. Utsettelsen bør fram-

gå direkte av forskriften, uten at 
de respektive selskapene må søke 

om dispensasjon fra hele eller deler av 
bestemmelsen, mener FSN og KS-Bedrift 

i sin vurdering av NVEs siste tilleggshøring.
En felles høringsuttalelse er nå under utarbeidelse 

fra organisasjonene.                     
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