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Kommunikasjonsnett for Defo

Godt vedlikehold straffes 
med redusert strømkvalitet
Små nettselskap straffes for godt vedlikehold, og kundene 
får redusert strømkvalitet. Det er konsekvenser for nett-
selskaper NettOpp har vært i kontakt med etter NVEs 
vedtak om inntektsrammer for 2010. 

Leder av Defo/KS-Bedrift Energis Nett-
reguleringsutvalg, Arne Nybråten, har 
gjort beregninger av konsekvensen for 
fl ytting av regionalnettene til Hadeland 
Energinett og Lærdal Energi til beregn-
ingsmodell for distribusjonsnett i vedtak 
om inntektsrammer for 2010. 

Dette viser at Hadeland Energinett 
får redusert inntektsrammen med 
1,8 millioner, og Lærdal Energi får
redusert sin inntektsramme med 1,1 
millioner kroner som følge av fl yttingen. 
Dette er beløp som betyr svært mye for 
små selskap. 

MÅ FORNYES
– Vårt regionalnett er bygd ut i årene 
1971–1978, og transformatorer innkjøpt 
i 1974 og i 1982. Takket være godt 
vedlikehold har disse anleggene fungert 
bra, sier everksjef Arne Harald Tønjum 
i Lærdal Energi til NettOpp. – Men nå 
må anlegget fornyes, også på grunn av 
krav om økt kapasitet. Det er kostnads-
beregnet til 55,7 millioner kroner, og vil 
medføre høyere tariffer, bedre tilbud til 
kundene, bedre forsyningssikkerhet og 
mindre risiko for strømbrudd. 

STRAFFES
– Vi blir nå straffet fordi anlegget har 
hatt lang levetid på grunn av godt 
vedlikehold, sier Tønjum. – I et så 
lite anlegg som vårt regionalnett, må 

nødvendigvis hele fornyelsen komme i 
ett trinn. Alt blir jevngammelt ved neste 
korsveg også. 

GÅR UT OVER KUNDENE
– Det er ikke mulig å trekke noen annen 
konklusjon enn at dette vil kundene 
over tid merke på strømkvaliteten, sier 
konsernsjef Jan A. Olsen i Hadeland 
Energi. – Dette fører til en reduksjon på 
drifts- og vedlikeholdsbudsjettet vårt 
på hele ti prosent. Innenfor en femårs-
periode vil en slik reduksjon gå ut over 
vårt vedlikeholdsarbeid. Det godt ved-
likeholdte regionalnettet vi nå har vil 
begynne så skrante, feilhyppigheten 
vil øke, noe som igjen vil gi oss høyere 
KILE-kostnader. 

SOM MED BILER
Jan A. Olsen sammenligner dette med 
å ha bil: – Har du ikke råd til å følge opp 
med jevnlig service på bilen, så blir den 
trafi kkfarlig. Men det kan da ikke være 
slik at den som har mange biler skal 
få råd til å vedlikeholde hele bilparken, 
mens de som bare har én bil ikke skal 
få råd til vedlikehold. Det er slik det nå 
fungerer for nettselskapene, sier Jan A. 
Olsen i Hadeland Energi. 

BØR TAS PÅ ALVOR
– Dette understreker at det er særlig på 
regionalnettet at vi møter utfordringer 
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med investeringene i forhold til deres 
lønnsomhet. Dette skyldes at det der 
ofte foretas store og sprangvise invest-
eringer, med de konsekvenser for lønn-
somheten som vi her har fått dokment-
ert, sier daglig leder Knut Lockert i Defo 
i en kommentar til NettOpp. 

– Slik skal det ikke være, og vår 
henstilling til NVE om å benytte av-
kastningsregulering på regionalnettet 
bør tas på alvor.



Defo og KS Bedrift Energi har i en 
høringsuttalelse til NVE gitt uttrykk for 
at de ønsker mer bruk av skjønn i nett-
reguleringen. «En reguleringsmodell er 
generell og man må forvente at denne 
tidvis slår uventet eller galt ut for et 
enkeltverk. Ved bruk av skjønn kan 
man korrigere for dette.»

POSITIV
Det vises i høringen til at NVE nå ser på 
mulighetene for i økende grad å kunne 
anvende skjønn i den økonomiske 
reguleringen. Dette er organisasjonene 
svært positive til. Det vises blant annet 
til at NVE allerede har brukt slikt skjønn 
ved vedtak for 2010 og ved korrigering 
av varsel for 2011. 

MODELLEN VIKTIGST?
Ingen modeller blir 100 prosent per-
fekte, og nettselskapene vil tidvis opp-
leve at vedtak om inntektsrammene er 
urettferdige. «Men tidvis har vi vært av 

den oppfatning at modellen har vært 
viktigere enn resultatene modellen 
har gitt», heter det i høringen. 

Det vises også til at i disse konkrete 
sakene har Defo og KS Bedrift Energi 
vært pådrivere for at NVE skal kunne 
anvende skjønn i sine etterfølgende 
enkeltvedtak. 

MODELLSKJØNN
«NVE bruker i realiteten skjønnsmessig 
vurdering ved valg av modell for å fast-
sette inntektsrammene», heter det i 
høringsbrevet. «Løsningen NVE legger 
seg på her, er i begrenset grad direkte 
forankret i forskrift, men en anvendelse 
av skjønn.»

Organisasjonene presiserer at de 
ikke ønsker en sterkere forskriftsmessig 
formalisering av modellen, men ser det 
som en fordel at den kan utvikles basert 
på erfaringer og kunnskap i dialog med 
bransjens organisasjoner. 
Les hele høringen på www.defo.no

Riktig korrigering med skjønn

Når et nettselskap faller i effektivitet med 30–40 prosent 
etter en justering av modellen, eller etter en samfunns-
messig riktig investering i nett, da må NVE korrigere ved 
hjelp av skjønn. 
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Tok hensyn 
til innspill
Olje- og energidepartementet 
har tatt hensyn til innspill 
fra blant annet Defo, og vil 
utrede nærmere bestem-
melsen om sikring av fortsatt 
levering ved konkurs hos 
konsesjonær. 

I forbindelse med høringen om 
endring av energiloven, har OED tatt 
hensyn til at det ble stilt en rekke 
spørsmål om den konkrete utform-
ingen og virkningen av forslaget om 
ny bestemmelse om sikring av fortsatt 
levering ved konkurs hos konsesjo-
nær. Departementet foreslo at bered-
skapsmyndigheten kunne pålegge 
boet fortsatt drift av virksomheten i 
inntil 12 uker. 

STATEN GARANTIST
Defo uttalte blant annet i høringen, at 
staten bør stå som garantist for at for-
syning opprettholdes inntil nødvendig 
restrukturering er gjennomført. 

Videre heter det at «dersom departe-
mentets forslag skal gjennomføres, 
forutsettes det at kapitalelementet 
i nettselskapenes inntektsrammer 
gis påslag for å kompensere for 
det risikopåslag Defo forventer på 
tjenester til nettselskapene».

TAS UT
Departementet sier nå at det ikke 
vil bli fremmet forslag om en slik 
bestemmelse i denne omgang.

Departementet vil ta med seg 
innspillene fra høringsrunden og 
utrede forslaget videre med sikte 
på å fremme et forslag for Stortinget 
i en egen proposisjon. 
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Defo og KS Bedrift Energi inviterer til medlemsseminar om AMS-
utfordringene. Hovedfokuset vil være på samarbeidsløsninger og 
hvilke krav som gjelder. Hva gjør selskapene nå?
Til å dele og drøfte sine erfaringer har vi invitert NVE, medlemmer 
som har gjennomført AMS-utrulling og medlemmer som skal gjøre 
dette innenfor ulike samarbeidsløsninger. 

Hva nå med AMS? Tid: Tirsdag 25. oktober 2011. 
Sted: Park Inn by Radisson, Oslo Airport Gardermoen. 
Hotellet ligger om lag tre minutters gange til venstre når 
du kommer ut av terminalbygningen. 

Deltakeravgift per person: kr. 1 000,- + moms
Påmelding innen 10. oktober til: 
Unni Wolstad: unni.wolstad@ks.no
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Leder av Defos nordområdeutvalg, Per 
Erik Ramstad, var meget klar under et 
møte i Vadsø hvor fylkets statlige og 
fylkeskommunale ledelse sammen med 
energiselskapene møtte representanter 
fra Statnett og NVE. Temaet var lever-
ingssikkerhet i Finnmark, og kritikken 
var sterk både mot Statnett og NVE. 
Beskjeden var klar: – Det går for sakte, 
linja skulle vært her allerede. 

PROPP I NVE
Proppen sitter altså først og fremst i 
NVE, mente Ramstad. Konsesjons-
søknader hoper seg opp og blokkerer 
dermed for en trygg, livsviktig elektrisk 
tilstrømning til Finnmarks befolkning og 
næringsliv. 

Både fylkesmann og fylkesordfører 
var svært overrasket over å høre om 
leveringsproblemene i Hammerfest 
på grunn av Snøhvit – og det før Goliat 
fases inn. De var også oppbrakt over 
at Statnett hadde måttet koble ut 
Alta og Tromsø i vinter for å hindre 
sammenbrudd. 

På møtet fi kk Statnett skryt fra fl ere 
hold for å arbeide godt med konsesjons-
søknadene, men stryk når det gjelder 
håndteringen av fl ere situasjoner i vinter. 

UNØDVENDIG
Per Erik Ramstad var meget kritisk til at 
NVE forlanger kabelutredninger. Dette, 
mente han, er rent skuespill for allmenn-
heten all den stund at dette ikke er noe 

Blodpropp fra Statnett til NVE
– Den blodproppen som har sittet i Statnett i ti år har nå løsnet og gjort slik blodpropper 
gjør – satt seg fast et annet sted, nemlig hos NVE.
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EUs forslag om at nettkundene 
skal forholde seg til kraftom-
setter også når det gjelder 
nettleie og leveringskvalitet, 
er en svært dårlig idé. Dette 
vil gi en stor kredittrisiko for 
nettselskapene og dårligere 
service for kundene. 
Tanken bak EU-forslaget er økt slutt-
brukerfl eksibilitet ved at kunden får ett 
sted å henvende seg, og alt på en regning. 

– Men hvordan det kan være best 
for kunden å henvende seg til kraft-
omsetter i spørsmål som gjelder nett og 
leveringskvalitet, er ikke lett å forstå i 
Norge i hvert fall, sier daglig leder Knut 
Lockert i Defo til NettOpp. 

UAVKLARTE SPØRSMÅL
Når kraftomsetter skal innkreve nett-
leien på vegne av netteier, dukker det 
opp mange vanskelige spørsmål:

• Hvilken garanti har nettselskapet for 
sin økonomi dersom kraftomsetter 
går konkurs?

– Slike situasjoner har vi hatt i Norge, 
og nylig så vi at danske Modstrøm AS 
måtte avvikle og det anses ikke å være 
fordringer i boet, sier Lockert.

• Nettselskapene åpner for stadig 
hyppigere fakturering. Hvordan løses 
det ved fellesregning?

• Når det oppstår konfl ikter rund 
fakturaen, skal man da forvente at 
omsetningsselskapet har insentiver 
til å ta den utfordringen?

alternativ til nye kraftlinjer. – Dette er 
helt unødvendige forsinkelse, sa Ramstad. 

På møtet i Vadsø deltok foruten 
representanter fra fylkesmann og 
fylkesordfører, også Varanger Kraft, 
Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, 
Repvåg Kraftlag, NVE og Statnett. 

passopp

Nettselskap får mindre penger 
til vedlikehold og utbedringer.

BEST KUNDEKONTAKT
Nettselskapet er i Norge kundens stabile, 
faste punkt som kundene kan forholde 
seg til. Du kan ikke skifte nettselskap, 
og det er forankret i det lokalsamfunnet 
hvor kundene holder til. 

– Undersøkelser om kundetilfredshet 
viser at kundene har større tiltro til sitt 
lokale nettselskap enn til andre deler av 
bransjen, sier Lockert. 

EU-HØRING
Defo og KS Bedrift Energi har sendt en 
felles høringsuttalelse til CEER hvor 
hovedbudskapet er at organisasjonene 
er mot tvungen fellesfakturering med 
kraft-omsetter som primærkontakt mot 
kunden. Nettselskapene må selv kunne 
velge om fellesfakturering er en god 
løsning. 
Les hele høringen på www.defo.no

Direkte kontakt er best for kundene

Men vi har i hvert 
fall lav nettleie. 


