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Men hvordan skal framtida betales?

Lockert er stort sett godt fornøyd med 

Borten Moes signaler på Norges Energi-

dager 2011. – Han er klar i sin tale og 

tar tak i mange viktige utfordringer for 

bransjen. 

Men Lockert savner tilstrekkelig fokus 

på de utfordringene som ligger i inntekts-

rammereguleringen, og som er helt 

avgjørende for at de store utbyggingene 

på nettsiden skal kunne gjennomføres. 

KONSESJON
– Vi kan ikke ha en modell som står i 

veien for nyinvesteringer og reinvest-

eringer i nettet, sier Defo-lederen. Han 

mener at investeringene må kunne 

konsesjonssøkes på regionalnettet, 

og at monopolmyndigheten gjennom 

konsesjonsbehandlingen kan øve 

tilstrekkelig kontroll på nødvendigheten 

av investeringen og kostnadene ved 

denne – slik som for Statnett.

– Vi trenger mer nett, sa 

olje- og energiminister Ola 

Borten Moe på Energidagene. 

– Ja, men hva med fi nans-

ieringen da, spør daglig 

leder Knut Lockert i Defo.
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KOSTNADER
Borten Moe viste til at forskjellene i 

nettkostnadene er betydelig større enn 

prisforskjellen på kraft, og presiserte 

at alle har et ansvar for å bidra til å 

redusere forskjellene i nettleia. 

– Nå som investeringstakten skal 

økes betraktelig, er det viktig å ha fokus 

på kostnadseffektivitet. Kostnadene 

må dessuten fordeles på en hensikts-

messig måte, sa statsråden, og viste til 

at regjeringen har gjort sitt ved å doble 

bevilgningen til utjevningsordningen til 

120 millioner kroner. 

Han understreket at selv om den 

nåværende regjering garanterer for 

ordningen, så kan han som statsråd i 

dag umulig garantere for hva som skjer 

på lengre sikt. 

STRUKTUR
Alle nettselskap har ansvar for at nettet 

utnyttes og utvikles på en kostnads-

effektiv måte, hevdet statsråden.

 – Dersom det fi nnes stordrifts-

fordeler ønsker jeg at disse utnyttes. 

De dyreste selskapene er ikke nød-

vendigvis ineffektive i driften av sitt 

selskap. Små selskap er ikke nød-

vendigvis dyre, men det er en tendens 

til at dyre selskap er små. Det sier seg 

selv at nettleien blir høy i et område 

Statnett-sjefen presiserte at selskapets overordnede plan 

står fast. – Men sårbarheten er større og marginene mindre 

Justeringer må gjøres
– Noen justeringer må gjøres i 

planene og noen prosjekter må 

skyves ut i tid. Vi må ta inn over 

oss de erfaringene vi har høstet de 

siste årene, sa konsernsjef Auke 

Lont på Statnetts høstkonferanse. 

med få kunder og lange avstander. 

Dette er et strukturelt problem, sa olje- 

og energiminister Ola Borten Moe, 

og la til: – Det er ikke sikkert at det 

er en robust kommersiell strategi for 

det enkelt selskap å beholde dagens 

struktur i all framtid. 

– Vi er svært opptatt av å ta del i 

denne strukturdebatten som statsråden 

her legger opp til, sier Knut Lockert i en 

kommentar til NettOpp. 

enn vi tidligere har lagt til grunn. Konsesjons- og tillatelses-

prosessene har vist seg mer ressurskrevende enn tidligere 

og prosessene tar lengre tid. 

BEDRE Å OVERINVESTERE
Elektrisiteten vil spille en viktigere rolle i våre liv og en viktig 

rolle når vi skal kutte utslipp av CO2, presiserte  Auke 

Lont – Dette krever at det bygges et robust nett, sa han og 

advarte mot at manglende nett kan hindre næringsutvikling, 

for eksempel i petroleumssektoren. 

– Det økonomiske tapet for samfunnet kan da bli be-

tydelig. Generelt er det bedre å overinvestere i nett enn å 

underinvestere. 
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passopp Både på Statnetts høstkonferanse og på Energidagene viste olje- og energiminister 

Ola Borten Moe til den kjente forkortelsen NIMBY som står for Not In My BackYard. Han 

var nå blitt kjent med begrepet BANANA – Build Absolute Nothing Anywhere Near Anyone.

Begge begrepene skal illustrere folkelige krav om sterke begrensninger i utbyggingen 

av kraftmaster. 

Når PassOpp nå lanserer begrepet BANANAS, så er det en videreutvikling hvor 

S-en karakteriserer uttalelsen når sannhetens time er kommet – og det blir mørkt: 

Build Absolute Nothing Anywhere Near Anyone – Shit. 

Borten Moe Goes Bananas

Prioritér i tilsynskøen!

Gjeldende regelverk for 

håndtering av mer- og 

mindreinntekt bør langt 

på vei være godt nok. 

Den daglige utfordringen for 

de fl este av våre medlemmer 

er at eksisterende ramme 

ikke tar høyde for kom-

mende viktige nettmessige 

investeringer, mener Defo 

og KS Bedrift Energi. 

I sitt høringssvar til NVE angående 

endringsforslag i regelverk om 

håndtering av mer- og mindre-

inntekt, viser Defo og KS Bedrift 

Energi til at det allerede i dag er 

slik at selskapene skal fastsette 

nettleien slik at saldo for mer- og 

mindreinntekt over tid skal styres 

mot null. 

ANNEN UTFORDRING
Med dette som utgangspunkt 

mener organisasjonene at 

gjeldende regelverk langt på vei 

burde være godt nok. En skjerp-

else av selskapenes bevissthet 

rundt håndtering av mer- mindre-

inntekt har Defo og KS Bedrift 

Energi forståelse for, men; «vi vil 

likevel bemerke at for de fl este av 

våre medlemmer er den daglige 

utfordringen ikke det faktum at man 

ikke tar inn mindreinntekten, men at 

eksisterende ramme ikke tar høyde 

for kommende viktige nettmessige 

investeringer». 

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE (høyre) og 
direktør Jon A. Lea i DSB tar tak i problemet med tilsynskøen. 

Alt er ikke like viktig hele 

tiden. Det må en prioritering til 

for at tilsynskøen og belast-

ningen på de mindre energi-

selskapene skal reduseres til 

et fornuftig nivå. 

Dette var et sentralt budskap fra Defo 

da tilsynssamarbeidet mellom NVE og 

DSB ble drøftet på et seminar nylig. 

RESSURSBRUK
Det er utfordrende for bransjen med en 

så utstrakt tilsynsvirksomhet fra fl ere 

ulike tilsynsmyndigheter, ofte med over-

lappende sjekkpunkter. Dette krever til 

dels stor ressursbruk for små organ-

isasjoner som har mye aktivitet samlet 

på få personer. 

NYTTIG
Defo presiserte imidlertid på konferansen 

at de selvfølgelig mener at tilsyn skal 

være en del av et felles ansvar for et 

trygt og robust samfunn, og at det er 

en forventning om et rettledende tilsyn 

i forhold til regler, lov og forskrift. 

Tilsyn oppfattes også som en nyttig 

og uavhengig vurdering av status 

i forhold til aktuelle regelverk. Men 

belastningen på selskapene må kunne 

reduseres ved et mer samordnet og 

fornuftig tilsyn.

ETT TILSYN
Defo reiser spørsmålet om det kan være 

mulig å gjennomføre bare ett tilsyn mot 

energiselskapet i året.

– Dette tilsynet kan da ta for seg de 

viktigste og mest aktuelle og prioriterte 

problemstillingene for selskapet, og 

så kan temaene variere fra ett år til et 

annet, sier daglig leder Knut Lockert i 

Defo til NettOpp. – Vi ber i hvert fall om 

at en slik løsning vurderes.

TILSYNSFORUM
Det var etter blant annet sterk kritikk fra 

daværende FSN, at NVE og DSB i 2008 

etablerte et tilsynsforum for å bedre 

samordningen mellom myndighetene i 

tilsynet med energiselskapene. Begge 

direktoratene har tatt tak i problemet og 

jobber med forbedringer. På møtet den 

12. oktober møtte både vassdrags- og 

energidirektør Per Sanderud i NVE og 

direktør Jon A. Lea i DSB. 

Langt på vei 

godt nok!

FO
TO

: N
V
E

FO
TO

: D
S
B

ginge

r

kt: 

. Han 

ar Anyo

ng

nyone.

gen 


