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Defos melding til Reiten-utvalget:

En struktur til kundens beste
Defo mener det er viktig å diskutere hvordan vi kan få en best mulig nettorganisering til det
beste for kundene før man ser på virkemidlene. Dagens nettstruktur fungerer i all hovedsak
godt, men allianser som sparebankmodellen kan anbefales.
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ed store investeringer fremover
er det viktig at landets netteiere driver nettet så kostnadseffektivt som mulig. Samtidig må
leveringskvaliteten og beredskapen
opprettholdes på et høyt nivå. Det er
bakgrunnen for opprettelsen av Reitenutvalget og det er også bakgrunnen
for Defos forslag til utvalget for å møte
framtidens utfordringer.

Kundefokus
Defo mener det er viktig å diskutere
hvordan vi kan få en best mulig nettorganisering til det beste for kundene,
før man ser på virkemidlene. Dagens
organisering er ikke optimal, og enkelte
steder vil en fusjon mellom flere nettselskap være riktig. Samtidig vil en storstilt
fusjonering ikke løse utfordringene i
nettet på investeringssiden og etter
Defos skjønn vil dette kunne svekke
beredskapen til landets strømkunder i
utkanten av de store byene. Målet må
være å sikre tilfredsstillende leveringskvalitet til alle til en rimeligst mulig penge.
Halvparten av landets nettselskaper
står for ca 9 prosent av nettkapitalen. De
samfunnsmessige største synergieffektene skulle med dette utgangspunktet
komme dersom de store selskapene velger å samarbeide, eventuelt fusjonere.

Sparebankmodellen
Defo argumenterte for at den beste
løsningen er at nettselskapene går
sammen i allianser som har likhetstrekk med det vi kjenner fra sparebankmodellen. Her kombineres det
forhold at man tar ut synergieffekter
og et effektivt samarbeid på en rekke

Defo er mest opptatt av at nettorganiseringen blir til det beste for kunden.

områder, samtidig som selskapene kan
ivareta leveringssikkerhet og beredskap
med sin lokale kjennskap til nettet og
dets kunder. Det er allerede høstet nyttige erfaringer som viser at denne type
samarbeidsløsninger gir synergieffekter.
Flere av Defos medlemmer er allerede i
ferd med å inngå denne typen allianser.
– Vi har oppfordret Reiten-utvalget til
å se nærmere på sparebankmodellen
og legge til rette for at bransjen gjennom rapporten kan arbeide for slike løsninger med de fordeler dette innebærer
for lokalsamfunnets og netteiernes
kunder. Fra vår side vil vi være med på
å bidra til at en slik utvikling finner sted,
sier daglig leder Knut Locket i Defo.
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Fungerer
Dagens nettstruktur fungerer i all
hovedsak godt, hevder Defo. Nettselskapene sørger for den beste beredskapen gjennom lokal tilstedeværelse,
og de har en unik lokal kunnskap som
gir kort responstid. Mange av de små
og mellomstore nettselskapene er blant
de mest effektive. Avbruddsstatistikken
viser også at mange av Defos medlemsverk er blant de beste, til tross for
beliggenheten som ofte gir ekstra leveringsutfordringer. Disse selskapene har
et høyt investeringsnivå og tilgang til
finansiering med god egenkapitalandel.
De ligger også godt an på implementering av AMS.
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Ut fra bakrommet
Defo har lenge kjent til at flere store energiselskaper arbeider med sin egen løsning på
nettstrukturen. – Med fagbladet Energis artikkel om R 12-gruppen, har argumentene kommet
ut fra bakrommet og den offentlige debatten kan starte, sier daglig leder Knut Lockert i Defo.

L

ockert er opptatt av det betenkelige ved at en gruppe med særinteresser sitter på bakrommet og
deler landet mellom seg uten å vurdere
eller slippe til andre syn og andre alternativer. Han etterlyser også kundefokus
i dette arbeidet.

Fighter for sitt syn
Det var i gårdagens Energi (nr 10-2013)
at R 12-gruppen og dets arbeid ble
presentert gjennom artikkelen «De store
selskapene vil ha regionansvar». Der
går det fram at de 12 største nettselskapene planlegger å fremme forslag
om at de skal ta større ansvar for nettdriften i sine regioner. De ønsker også å
bli oppgradert til DSO-er og dermed få
systemansvar for regional- og distribusjonsnettet.
– Vi fighter for noe vi mener kan være
en god løsning opp imot regelverket,

sier leder for R 12-gruppa, konsernsjef
Ola Mørkved Rinnan fra Eidsiva Energi i
en kommentar til fagbladet Energi.

Vil unngå søkelys
I en kommentar i den samme artikkelen
sier daglig leder Knut Lockert i Defo
blant annet, at han har hatt inntrykk av
at denne gruppen har ønsket å unngå
søkelys på arbeidet de legger ned.
– Og ønsker man å unngå søkelyset,
så har man enten en dårlig sak eller så
prøver man å skjule noe. Tillitsvekkende
er det definitivt ikke, sier Lockert til
fagbladet Energi.
Ola Mørkved Rinnan sier i artikkelen
at så langt er synspunktene mellom
Energi Norge og R 12-gruppen godt
harmonisert. – Men fordi man kan tenke
seg at de store selskapene har andre
interesser enn andre medlemmer i Energi
Norge, har vi valgt å jobbe i denne

gruppen, sier Mørkved Rinnan.
– I Defo er vi spente på hvilke synspunkter Energi Norge vil flagge i denne
saken, sier Knut Lockert til NettOpp.

Posisjonerer seg selv
Lockert sier også at han er litt usikker
på om denne grupperingen har det
nødvendige fokuset på kunden og på
det som tjener AS Norge best, i dette
prosjektet.
– Umiddelbart kan det se ut som om
de først og fremst ønsker å posisjonere
sine egne selskaper, sier Knut Lockert.
Han tror også at R 12-gruppen kan
forregne seg dersom de mener at eierinteresser i produksjon er forenelig med
forvaltningsmessige oppgaver i en DSO.
– Vi tror også at Statnett er lite villige
til å gi fra seg fullmakter som TSO dersom de fortsatt skal ha et overordnet
ansvar for AS Kraft-Norge, sier Lockert.

Vil kutte 90 millioner i utjevning
Regjeringen har foreslått å
redusere tilskuddsordningen
med 90 millioner, fra 120 til
30 millioner i 2014.
Defo finner en slik betydelig reduksjon svært betenkelig. – I Defo
forventet vi at tilskuddsordningen
ville bli redusert med ny regjering,
men dette var i overkant av hva vi
så for oss, sier daglig leder Knut
Lockert, som hadde håpet og
trodd at de ville lande på ca 60
millioner. Det som ville fortsatt gi
en akseptabel håndstrekning til
kundene som bor der det er dyrest
å drive kraftnettet.
– Vi er likevel svært opptatt av
at de 30 millionene består. De vil
treffe i områder der det trengs som
mest, sier Lockert.
Er det slik R 12-gruppen planlegger å dele landet mellom seg i regioner med DSO-ansvar?

NettOpp Nr. 18 - 2013

Side 2

Forbud mot forskudd
Etter å ha vurdert flere tiltak for både å øke sluttbrukernes
bevissthet og redusere risiko knyttet til forskuddsfakturering,
går NVE nå inn for å forby forskuddsfakturering.

I

et forslag til endring av avregningsforskriften, som nå er ute på høring,
foreslår NVE krav om etterskuddsvis
fakturering for alle sluttbrukere med
noen unntak. I forslaget heter det blant
annet at kraftleverandørene ved etterskudds fakturering ikke kan kreve
forskudd med urimelig høy pris- og
forbruksanslag til ugunst for sluttbrukerne. Kundene vil heller ikke bli påført
et økonomisk tap om kraftleverandøren
skulle gå konkurs. «Etterskuddsvis
fakturering basert på faktisk forbruk vil
i større grad bevisstgjøre sluttbrukerne
og bidra til en mer rasjonell energibruk»,
skriver NVE.

I tråd med Defo
NVEs forslag om forbud mot forskudd
er i tråd med Defos ønske så langt. Forslaget må likevel vurderes nøye, og ses
i sammenheng med at det går i retning
av én faktura.

I mars 2010 skrev NettOpp at kunder
som betaler forskudd til sin strømleverandør ikke har noen sikkerhet for pengene sine, og at den reelle prisen heller
ikke er synlig. – Det må stilles krav slik
at kundene ikke lures, sa daværende
leder av Defos omsetningsutvalg, Erik
S. Winther i et møte med NVE.
I et leserinnlegg i Europower avis
ett år senere skrev daglig leder Knut
Lockert i Defo blant annet: – Bruk av
forskuddsbetaling har vist seg å være
mer egnet til å forvirre kundene enn det
er til å fremme et effektivt marked.

Grundig vurdering
Forslaget fra NVE inneholder flere detaljer og konsekvenser i forbindelse med
endring av avregningsforskriften. Defo
vil gjennom sitt omsetningsutvalg foreta
en grundig vurdering av hele forslaget
før høringssvaret sendes innen 10.
januar 2014.

NVE i nettariffutvalget
Torfinn Jonassen fra NVE var
spesielt invitert til nettariffutvalgets møte i november. Distribusjonsnettets rolle var temaet, og
utvalget fikk nyttig informasjon
samtidig som de ga NVE gode
innspill om flere aktuelle problemstillinger.
Det ble en viktig diskusjon rundt hele
strukturen i energisektoren knyttet
opp mot det nye EUs eldirektiv. Mye av
diskusjonen handlet om nøytralitet. Det
ble blant annet hevdet fra utvalget at
dagens modell der Statnett har systemansvaret hele veien til sluttbruker, er
viktig for nøytraliteten.

Kamp om kompetanse
Av andre innspill fra NVE til utvalget,
kan nevnes at de ikke er sikker på om
DSO er en god løsning der man innfører
et mellomledd med koordineringsproblemer. Spørsmålet er hvordan dette
kan løses i praksis. NVE mener også at
kraftsystemplanleggingen burde være
mer forpliktende, og det ble stilt spørsmål om NVE får de riktige konsesjonssøknadene.
Når det gjelder kompetanse bemerket NVE at det er en kamp om å skaffe
seg ingeniører.
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Parallelt løp til HUB
Fra NVE ble det også informert om at
det pågår et parallelt løp til HUB-en som
går ut på at nettselskapet lager fakturaen elektronisk og deretter sender den
videre til kraftleverandøren. Det blir da
kun én faktura til kunden.
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Alt har sin pris
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Granskingsrapporten som eierne bestilte for å få
avdekket hva som egentlig hadde foregått i Troms
Kraft, har blitt en svindyr affære, skriver Nordlys.
Sluttsummen skal ligge på ca 44 millioner kroner.
Det er bare småtteri sammenlignet med de samlede
kostnader og menneskelige lidelser ved at Tromsø
Idrettslag rykket ned fra Tippeligaen.
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