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Det sier leder i Defos nettregulerings-
utvalg, Arne Nybråten til NettOpp i  
en kommentar til rapporten om  
«Den økonomiske reguleringen av 
strømnettet» som er utarbeidet av  
professor Nils-Henrik Mørch Von  
Der Fehr fra Universitetet i Oslo på 
oppdrag fra OED. 

IKKE FEIL VEI
I rapporten sies det blant annet at  
det kan hevdes at stadige justeringer  
av reguleringsregimet i seg selv 
demonstrerer dets svakheter – i tillegg 
til at det påfører aktørene regulatorisk 
usikkerhet. 

«Det er allikevel vanskelig å se 
at det norske reguleringsregimet er 
grunnleggende feilaktig. […] Sett  
under ett, sikrer regimet nødvendig 
investeringer samtidig som det opp-
muntrer til rasjonell drift. Regimet  
samsvarer både med teoretiske  
prinsipper og andre lands praksis.» 

– Dette er i tråd med vårt syn, da vi 
flere ganger har bedt NVE om i større 
grad å benytte muligheten for skjønn 
der resultatene i DEA-analysen virker 
urimelige, sier Arne Nybråten. 

KLART I STRID
Nybråten viser til en uttalelse i rapporten  
om bruk av DEA-analysen: «Begrens-
ningene ved metoden tilsier imidlertid 
at den ikke uten videre kan benyttes 
til å fastsette kostnadsnormer; det er 
ikke grunnlag  – verken teoretisk eller 
empirisk – for en mekanisk oversettelse 
av DEA-resultatene til effektivitetsmål.»
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– Rapporten samsvarer på mange områder med Defos syn og den argumentasjonen vi har 
hatt overfor NVE. Den viser også at det er bedre å arbeide for å bedre dagens modell enn å 
forkaste alt og begynne på nytt.

På rett vei med regulering

– Dette er klart i strid med det som 
gjøres i dag hvor NVE, særlig for distri-
busjonsnettet, i svært liten grad avviker 
fra DEA-resultatet (med to desimaler 
etter komma), sier Arne Nybråten. 

NYTTIG DEA
Von der Fehr skriver i rapporten at  
DEA-metoden er meget nyttig for å 
identifisere potensielle effektivitets-
forskjeller mellom selskapene. 

– Dette, sier Arne Nybråten, er også i 
samsvar med Defos holdning om at det 
er bedre å arbeide for dagens reguler-
ingsmodell enn å forkaste modellen og 
starte utviklingen av en helt ny modell.

Defo og KS Bedrift valgte å avslutte 
engasjementet i å utvikle en forhandlings- 
basert reguleringsmodell.

– Dette er også i samsvar med rap-
porten, sier Nybråten og viser til ord-
lyden om at «påvirkningsmulighetene 
bør imidlertid ikke være slik at reguleringen  
framstår som et forhandlingsspill.»

MER SKJØNN
Defos utvalgsleder mener at dersom 
rapportens konklusjoner følges opp 
av OED, er det et godt utgangspunkt 
for at mange av de synspunkter Defo 
har kommet med tidligere i større grad 
imøtekommes. 

– Vi vil arbeide for at NVE i større grad 
bruker skjønn, både for å justere resultatene  
for enkeltselskaper og for å ta ut selskaper 
fra fronten i DEA-modellen fordi de i for  
stor grad avviker fra normalen, sier leder  
av Defos nettreguleringsutvalg Arne 
Nybråten i en kommentar til NettOpp. 

Arne Nybråten fra VOKKS, som er leder av Defos 
nettreguleringsutvalg, mener at rapporten «Den 
økonomiske reguleringen av strømnettet» til OED, 
på mange områder samsvarer med Defos syn. 
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FØLGES OPP
Rapporten fra professor Nils-Henrik 
Mørch von der Fehr vil følges opp på 
en grundig måte av Defo og Defos 
nettreguleringsutvalg. En mer detaljert 
tilbakemelding til OED vil bli sendt  
innen fristen 1. desember. NettOpp  
vil følge opp med nærmere detaljer  
om Defos innspill.



Statnett har utsatt et «vedtak» om den kommende pris-
strategien til våren grunnet NVEs forslag om å slå sammen 
regionalnettet til ett felles tariffområde. Dette vil blant annet 
gi en del tariffmessige konsekvenser. Av den grunn avventes 
Statnetts prisstrategi noe. Defos møte i november med  
Statnett er utsatt til februar. 

KUN POLITIKK
Slik utvalget ser det, så er det primært politikk som gjør at 
det er en forventning om at KII skal slippe en prisøkning i 
nettet, som vi andre må ta en del av. Skal vi legge en faglig 
begrunnelse inn her, er det prisvolatiliteten som er begrun-
nelsen. Det ligger en klagesak hos OED der Statnett har tatt 
petroleumsvirksomheten ut av sin definisjon av KII. Petroleums- 
virksomheten fikk medhold i NVE og Statnett har klaget denne 
inn for OED. Tariffutvalget vil støtte Statnett i denne saken.

INNMATING
Utvalget går inn for at prisen på innmating må gå opp mot 
taket på ett øre/kWh satt av EU. Dette taket må ikke bli 
stående dersom Statnett realiserer sine prosjekter framover 

I overkant strenge?
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Eksempelet det vises til er kravene 
i teksten om adgangskontroll, der 
veilederen blant annet tar for seg krav i 
forbindelse med hjemmevaktordning. 

GÅR FOR LANGT
«Det kan her synes som om egen bolig 
eller bil skal måtte sikres på samme 
fysiske måte som driftssentralrommet 
med tilhørende datautstyr. Dette blir  

etter vår mening å gå for langt, og  
vil være til hinder for hensiktsmessig  
hjemmevaktordninger», heter det i 
høringssvaret fra Defo. 

BEDRE LØSNINGER
I brevet blir det også påpekt at det er 
viktig å holde fast ved at dette er en 
veileder. En veileder er frivillig å følge. 
«Dersom man selg har funnet løsninger 

som er tilsvarende gode og innenfor 
rammen av forskriftens ordlyd, legger 
vi til grunn at selskapene står fritt til å 
velge løsning. En bevissthet rundt dette 
kan også bidra til at vi utvikler bedre 
løsninger på enkelte områder,» heter 
det i brevet. 

Defo har vært representert i arbeids-
gruppen til veilederen, og berømmer 
også NVE for sin inkludering av bransjen. 

Det er grunn til å spørre om ikke veilederen i enkelte tilfelle har krav som er i overkant 
strenge og kostnadskrevende, skriver Defo blant annet i sitt høringssvar til ny veileder i 
beredskapsforskriften. Defos utgangspunkt er likevel at veilederen er grundig og gir god 
veiledning til KBO-enhetene.

Statnetts prisstrategi

Lett på tråden?
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Defos nettariffutvalg hadde møte den 3. november hvor 
blant annet Statnetts prisstrategi ble drøftet. 

Når nye tråder nå skal spinnes over fjord og fjell på Vestlandet, 
er det grunn til å spørre: Hvem er det som er lettest på tråden 
faglig sett? Har noen vært løsaktig i sin omgang med fakta? 

med de dramatiske konsekvenser dette innebærer for  
intektsrammen. Alle grupper må være med å ta sin del  
av den kommende prisøkningen, også produsentene. 

SAMLOKALISERING
Statnett foreslår å fjerne gevinsten med samlokalisering. 
Utvalget er klar på at gevinsten med samlokalisering må  
opprettholdes. En slik endring gir ulemper kostnadsmessig 
for distriktene. 

ENERGILEDDET
På tross av at energileddet er den regelen som «sitter» best 
begrunnelsesmessig hos Statnett og myndighetene, er tariff-
utvalgets utgangspunkt at det nå er på tide å se på hvordan 
energileddet virker – og om det virker. Er det lekegrinda til 
økonomene uten forankring i den virkelige verden? 

TIL FLOMOFRE: Defo har bevilget 10 000 kroner til flomofrene i Pakistan. 

Utrykket «lett på tråden» var opprinnelig brukt om de kvinner som ikke 
tok håndarbeidet så nøye, men lot tråden (særlig i spinning) være for løs. 
Da ble jo resultatet deretter.   
Ludvik Holberg brukte uttrykket i forbindelse med kvinners løsaktighet.  
Kilde: «Utrydningstruede ord» av Astrid Skår


