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Høyresiden med populistisk slagside
Høyre, FrP og Venstre har 
tilkjennegitt en populistisk 
slagside når de krever færre 
nettselskaper for å få bil-
ligere nettleie, sier daglig 
leder Knut Lockert i Defo.  
– Prisen kan bli farlig høy 
både for forsyningssikker-
heten og for eiernes rett til 
styring av egne selskaper. 
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Høyre, FrP og Venstre fremmet et 
representantforslag på Stortinget 
onsdag der de ba regjeringen  

gjennomgå reguleringsplanen for 
nettselskapene med ønske om at det 
skal bli færre nettselskaper. I henhold til 
Teknisk Ukeblad skriver partiene blant 
annet i sitt forslag  at «det er grunn til 
å tro at dagens struktur med mange 
små nettselskaper er lite optimalt når 
det gjelder å møte de store oppgavene 
disse selskapene står overfor de kom-
mende årene.»

Til Europower uttaler Siri A. Meling 
fra Høyre at «målet er å sørge for 
at nettkundene får så billig nettleie 
som mulig».  I tillegg uttaler hun at 
«med større områder blir det større 
stordriftsfordeler, mer oppmerksomhet 
på produktutvikling og større grad av 
forsyningssikkerhet.».

Bevisste eiere
Dette kaller Lockert en sneversynt 
tankegang hvor opposisjonen hiver seg 
på en populistisk bølge om at her er 
det bare å slå seg sammen for å spare 
penger, og dersom selskapene ikke selv 
vil, så må de tvinges. 

– Det er klart det er noen kroner å 

Daglig leder Knut Lockert i Defo mener at Siri A. Meling fra Høyre har tilkjennegitt  
en populistisk slagside med sine uttalelser om konsekvensen av sammenslåinger. 

spare ved færre ansatte og fjerning av 
dobbeltfunksjoner, sier Lockert. – Men 
når selskapene ikke har gjort dette 
for lenge siden, så er det fordi de har 
bevisste eier – ikke bevisstløse, slik 
høyresiden ser ut til å tro. 

– Eiere av selskapene må selv 
bestemme hva de ønsker med eget 
selskap. En politikk der politikerne skal 
inn i styrerommene og overstyre eiernes 
beslutninger, ligner lite på hvilke verdier 
høyresiden i norsk politikk ellers ønsker 
å definere seg inn under, sier Knut 
Lockert til NettOpp.

Effektivitet og størrelse
Lockert viser til at det ikke er noen 
klar sammenheng mellom effektivitet 
og størrelsen på selskapene. Det er 
ofte de mindre selskapene som er 
mest effektive. Småkraftutbyggerne er 
gjennomgående mest fornøyd med de 
små selskapene. De aksjonerer raskt, 
er ubyråkratisk og de leverer til en 
tilfredsstillende pris. 

– Dog er tariffene ofte rimeligere i 

de store byene, selvfølgelig. Der er det 
jo flere å dele på i et lite område. Det 
må nødvendigvis være dyrere å drive 
energiforsyning der det er færre kunder, 
større avstander og mer værhardt. 

Leveringskvalitet
– Fusjoner vil medføre dårligere  
leveringskvalitet i distriktene over tid, 
fordi selskapene vil investere der kon-
sekvensene av feil i nettet er størst for å 
begrense KILE-kostnadene. Denne kon-
sekvensen må bevisste styrer ta med i 
vurderingen av en eventuell fusjon på lik 
linje med andre argumenter som måtte 
trekke i den ene eller andre retning. Det 
bør også stortingspolitikerne gjøre, sier 
Lockert.

– Det er også verdt å merke seg at 
halvparten av de minste energiverkene 
i Norge utgjør under 10 prosent av nett-
kapitalen, hvilket innebærer at dersom 
man ønsker å spare store penger her, 
er det de største selskapene som burde 
gå på «date» og ikke de minste, avslut-
ter daglig leder Knut Lockert i Defo. 
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Et Under fra «bibelbeltet»
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Fruktbar strøm
Defo-medlem Lærdal Energi viser 
kreativ evne og lokal tilpasning i sitt 
strømsalg. LE Frukt er et saftig tilbud 
om fruktbar strøm. 

Strømtilbudet LE Frukt er en fruktrabatt 
som går ut på at kundene får spesielt 
rimelig strøm i den perioden kundens 
egen favorittfrukt blir høstet og kom-
mer i butikken. De sparte kronene kan 
kunden bruke til å handle sin favoritt-
frukt. 

Velg din frukt
Dersom din favorittfrukt er jordbær, 
kan du få rabatten i juni. Bringebær gir 
rabatt i juli, moreller i august og epler i 
september. Det siste skal visstnok være 
en bestselger, ikke urimelig da septem-

Auke Lont til topps i Norge
Konsernsjef Auke Lont i Stat-
nett går til topps i Norge i 
juni 2013. Det betyr at han 
har bekreftet at han deltar på 
Defos årsmøte med fagdag 
på toppen av Norge, nærmere 
bestemt Honningsvåg og 
Nordkapp.

Kraftleverandøren Los, som eies av det kommunale 
«bibelbeltet» på Sørlandet, skal nå lose strøm til 
Carlsbergs ølproduksjon i Norden, går det fram av en 
artikkel i Dagens Næringsliv.

Å gjøre vannkraft til øl er et Under på høyde med å 
gjøre vann til vin, så sørlendingene blir nok tilgitt. 

ReDaKtøReNs sak

Fint og hyggelig 
at strømmen 
kommer fram

Redaktør Bjarne Langseth

«Det er fint og hyggelig med små 
bedrifter, men i kraftbransjen bør 
det tenkes større», skriver Dagens 
Næringsliv på lederplass. Det er altså 
mye gøy på landet, men når de virke-
lige jobbene skal gjøres, da må de 
store gutta komme. 

Det er ikke så enkelte å forstå 
hva DN mener er så fint og 
hyggelig med små bedrifter. 

Vi er mer opptatt av at det er fint 
og hyggelig at strømmen kommer  
fram – både til store og små. En 
forutsetning for at en nedblåst 
kraftlinje blir reparert så raskt som 
mulig er at reparatørene har kort-
est mulig vei til skadestedet, og 
klarer å finne det. Det handler om 
kortreist virksomhet, nærhet og 
lokalkunnskap. Kundene er ikke 
tjent med at mannskapene be-
finner seg milevis unna og har blik-
ket vendt mot Europa, når uværet 
setter en stopper for all virksomhet 
i et lokalsamfunn. Kundene er hel-
ler ikke tjent med at lav nettleie må 
betales av kunder og næringsliv i 
form av lengre avbrudd og tapte 
inntekter.  

Statnett har mange utfordringer 
både i nord og sør, noe del-
tagerne på fagdagen i Honnings-

våg vil få en grundig utredning om fra 
konsernsjefens side. 

I mai i år gav NVE konsesjon til 
Statnett på å bygge å drive en 420 kV 
kraftledning fra Ofoten via Balsfjord til 
Hammerfest. Det kom i alt 25 klager 
på konsesjonsvedtaket, og OED er nå i 
ferd med å behandle klagene. 

Begrensninger?
Det er også andre spenningsmomenter 
som Auke Lont vil redegjøre for i juni. 
Allerede i den oppdaterte investering-
splanen for 2012 er det antydet noen 
kritiske begrensninger som kan føre til 
at noen aktiviteter skyves mot siste del 
av tiårsperioden 2018–2022. 

Hvordan ser Statnetts verden ut i juni 
2013? Sett av dagene 4.–6. juni 2013 i 
Honningsvåg – der får du vite mer.

ber er en måned hvor både eple- og 
strømforbruket øker. 

Begrunnelsen fra energiselskapet 
er at Lærdal kommune er kjent for god 
frukt og saftige bær, og at de derfor 
ønsker å gi kundene en Lærdalsrabatt 
– «og du kan gå i butikken og kjøpe litt 
meir av din favorittfrukt». 

Litt uheldig å være bringebærelsker, 
kanskje, når rabatten kommer i den 
perioden da strømmen er billigst. Men, 
uansett, dette er fruktbar kreativitet 
Lærdal!


