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Reduksjon av nettariffen på 30 prosent er

HELT UREALISTISK
Foto: Bjarne Langseth

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 kapitaleffektivisering. Likevel er en slik reduksjon helt urealistisk.

Statkraft-selskapet Trondheim Energis (TEV) lovnad
om innen fem år å redusere snittariffen i NordvestNorge 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 NordVestlandet 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 utgangspunkt 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 kostnadsreduksjon, kroner for krone, for at avkastningen skal opprettholdes. 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?

Forum for Strategisk Nettutvikling FSN
Postboks 1497 Vika
0116 Oslo

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 nettvirksomhetene 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.

Telefon daglig leder: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@fsn.no
Hjemmeside: www.fsn.no

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@fsn.no
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– Nå er alle oppkjøpsplaner lagt på is, forteller styreleder 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.
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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 nettoverdien av energiselskapet. Hva med sysselsettingseffekten, 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 sammenlignes 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 samarbeidsevne med andre etater.
NettOpp Nr. 13 - 2009

«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.
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Hold ambisjonene på et rimelig nivå!

Foto: Bjarne Langseth

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.

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.

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

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 kompetanse 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 eksempel i 10 år fra tidspunktet
for innføring av AMS hos
kundene. Utsettelsen bør framgå 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.

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 dataoverføring 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 «straffereaksjon» 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.
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Snudd på hodet
Tilknytning og kommunikasjon baseres på åpne standarder
som nettselskapene fritt kan velge. Når det gjelder datasikkerhet heter det i NVEs forslag at «nettselskapet må
legge til rette for den nødvendige sikkerhet i kommunikasjonen 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
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Avbruddsregistrering
Et annet eksempel på for ambisiøse krav er avbruddsregistrering på sluttbrukernivå. FSN og KS Bedrift mener
at det må være tilstrekkelig på nettstasjonsnivå. Nøyaktigheten i reguleringsverktøyet (fastsettelse av inntektsramme) 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.
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