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NVE har foreslått endringer i 
forskrift om kontroll av nett-
virksomheten som blant annet 

går på minimumsavkastning og KILE-
ordningen. OED har sendt på høring et 
forslag til endring av energiloven til gjen-
nomføring av EUs tredje energimarkeds- 
pakke på kraftmarkedets område. 

Minimumsavkastningen
I høringsdokumentet fra NVE om 
endring i kontrollforskriften foreslås 
blant annet en endring av minimums-
avkastningen som nettselskapene skal 
være sikret gjennom den økonomiske 
reguleringen. NVE viser til at minimums-
avkastningen har uheldige insentiv-
virkninger og foreslår å fjerne hele 
ordningen over tid. 

Dette er noe Defo er sterkt uenig i på 
grunn av monopolsituasjonen og faren 
ved konkurs som følge av ekstremvær. 
NettOpp vil komme nærmere tilbake til 
denne saken. 

KILE-ordningen
Forslaget fra NVE om endringer i 
KILE-ordningen innebærer at kost-

nadene som beregnes for avbrudd på 
referansetidspunktet økes for de fleste 
kundegrupper. Samtidig foreslås det 
endringer i korreksjonsfaktorene, som 
medfører at avbruddskostnadene i flere 
tilfeller får en større prosentvis reduk-
sjon enn tidligere. 

NVE anslår at den samlede virknin-
gen av endringene er at total KILE vil 
øke noe og skriver at «som en illustra-
sjon ville total KILE for 2012 vært knapt 
15 prosent høyere med det fremlagte 
forslaget».

NVE tar sikte på at endringene i  
kontrollforskriften skal tre i kraft  
1. januar 2014, mens endringene i 
KILE-ordningen skal tre i kraft 1. jan- 
uar 2015. Høringsfristen er satt til  
18. november. Defo og KS Bedrift  
Energis felles nettreguleringsutvalg  
vil behandle denne høringen på sitt 
møte den 11. oktober. 

Tredje energimarkedspakke
Den tredje energimarkedspakke ble 
vedtatt i EU i 2009. Pakken innebærer 
ikke vesentlige endringer i de grunn-
leggende trekkene ved organiseringen  

av norsk kraftsektor, men enkelte 
endringer i energiloven må til i EØS-
sammenheng. Lovendringsforslagene 
gjelder i hovedsak krav til uavhengig 
reguleringsmyndighet med etablering 
av en uavhengig klageinstans og krav 
om eiermessig skille for sentralnettet. 

Grundig vurdering
Når det gjelder krav til uavhengig regu-
leringsmyndighet, så uttalte daglige 
leder Knut Lockert i Defo til NettOpp 
i september 2011 at «vi trenger et 
faglig sterkt NVE som også har faglig 
spillerom uten politisk innblanding i 
enkeltsaker, og som tør å si fra i faglige 
spørsmål uten å være redd for konse-
kvenser fra politisk hold». 

Departementet har i sitt høringsnotat 
lagt til grunn at det norske sentralnettet 
utgjør transmisjon etter direktivet, mens 
regional- og distribusjonsnettet utgjør 
distribusjon. Sentralnettets utstrekning 
vil i hovedsak bestå som i dag. 

Defo og KS Bedrift Energi vil nå gjen-
nomføre en grundig vurdering av de-
partementets omfattende høringsnotat. 
Høringsfristen er satt til 10. januar 2014. 
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Defo vil la seg høre

– Defo vil la seg høre!
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Defo og KS Bedrift Energi går 
en hektisk høst i møte med 
behandling av høringer til 
viktige endringsforslag som 
angår våre medlemmer. Det 
gjelder forskrift om kontroll 
av nettvirksomhet og EUs 
tredje energimarkedspakke. 
– Defo vil la seg høre!
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Defo nok en gang, skriver Dagbladet.no etter at 
nummer 18 chippet enkelt over Tromsø-keeperen. 
Ellers var det Defoe som dominerte for Tottenham. 

Dagbladet vet at Defo chipper enkelt over alle  
– på alle baner. 

Defo nok en gang

NYtt fra utvalgeNe:   Defo/KSBs felles aMS/bredbåndsutvalg

AMS, graving og seminar

Defo og KS Bedrift Energis felles AMS/
bredbåndsutvalg diskuterte i møte den  
25. september problemstillinger som gikk 
på AMS, samordning av graving og et 
seminar om smarte løsninger. 

Det er gitt dispensasjonssøknader til flere 
selskaper for dato på utskifting av målere. 
Utvalget skal gjennomgå hva dette inne-
bærer for de enkelte selskaper, og om NVE 
har imøtekommet de viktigste ønskene. 

«Grøftekameratene» er ulike aktører som 
jobber med samordning av graving. Utvalget 
bør brukes som høringsinstans/referanse-
gruppe til denne gruppen. 

Graveforskriften fra Samferdselsdeparte-
mentet er fortsatt etterlyst. Utvalget ønsker 
en overordnet forskrift for riksvei. Dette vil 
legge føringer også for kommuner. 

Utvalget planlegger et seminar i januar. 
Aktuelle temaer: Potensial for selskapene 
når det gjelder smarte løsninger i blant  
annet bolig- og helsesektoren. Kompetanse-
utfordringer og samarbeidsløsninger. 

NYtt OM NavN

Svein Halveg 
er ansatt som ny daglig leder i Høland og 
Setskog Elverk SA etter Odd Langli som går  
over i pensjonistenes rekker 1. januar 2014.  
Han er 51 år og jobber i dag som teknisk 
sjef hos Norsk Grønnkraft AS. Halveg har 
utdannelse fra Gjøvik Ingeniørhøgskole 
sterk- og svakstrøm samt masterprogram 
fra BI. Han har tidligere arbeidet 20 år 
ved Luster Energiverk, hvorav 11 år som 
elverksjef.

Geir Elsebutangen
er ansatt som ny administrerende direktør 
i Kragerø Energi AS. Han tiltrådte stillingen 
i begynnelsen av september. Elsebutangen  
kommer fra stillingen som administrerende  
direktør i Intpow.
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Defo og KS Bedrift Energis felles 
kraftomsetningsutvalg hadde 
i møte den 10. september en 

grundig gjennomgang av framtidens 
faktureringssystem i bransjen. NVE  
har varslet at det skal innføres felles-
fakturering fra kraftleverandør, også kalt 
leverandørsentrisk modell. I februar i år 
sendte organisasjonene et brev til NVE 
hvor de viste til en rekke spørsmål som 
står ubesvart når det gjelder innføring 
av en slik modell. 

Fortsatt ubesvart
Defo og KS Bedrift Energis medlemmer 
er opptatt av å møte denne endringen 
på en konstruktiv og offensiv måte. Når 
det nå er gått sju måneder og de fleste 
av de viktigste utfordringene ennå ikke 
er løst, har NVE nå mottatt et nytt brev 
fra organisasjonene som presiserer  
viktigheten av at disse spørsmålene 
kommer på agendaen.  

«Slik vi vurderer det, er langt på vei  
de samme spørsmålene fortsatt uten  
en løsning», heter det i brevet, hvor  
det også er listet opp noen av de 
problemstillingene som det må bringes 
klarhet i. 

Elhub og grenseoppgang
Flere av punktene referer til Statnetts 
Elhub. Det gjelder økonomisk vurdering 
av Elhub i forhold til størrelse, om den 
skal foreta leverandørbytter og flytting, 
og spørsmål om eierskap, organisering 
og regulering. 

Det er også viktig å få avklart den 
økonomiske grenseoppgangen mel-
lom kraftleverandør og nettselskap, 
om leveringsplikt og om det er viktig 
å synliggjøre nettleia i fakturaen. Flere 
andre utfordringer er nevnt i brevet, og 
det bes om en snarlig tilbakemelding  
og ønske om å diskutere problem- 
stillingene med NVE. 

Kraftomsetningsutvalget har hatt en 
grundig gjennomgang av framtidens 

faktureringssystem i bransjen. 

Etterlyser svar på viktige spørsmål
Defo og KS Bedrift Energi er bekymret over at sentrale spørsmål 
ennå ikke er løst samtidig som det jobbes for fullt mot en leveran- 
dørsentrisk modell. I et brev til NVE av 2. oktober etterlyses svar 
på mange viktige spørsmål som første gang ble oversendt i  
februar i år.


