
Det er folk som bor i distriktene 
som blir taperne når lokale energi- 
verk forsvinner inn i store en-

heter, sier styreleder i Trønderkraft AS, 
Anders Rønning til NettOpp. – Derfor  
er alliansens overordnede mål å skaffe 
aksjonærene så gode løsninger at fort-
satt selvstendighet er et bedre alternativ 
enn fusjonering eller salg. 

Ser framover
Trønderkraft ble etablert allerede i 1993 
og ble AS i 1998.  I dag består selska-
pet av 17 bedrifter med til sammen  
133 000 strømkunde, 782 ansatte og en  
samlet omsetning på 3,2 milliarder kroner.  
De er organisert med en generalforsam-
ling bestående av de 17 selskapene, 
et styre på fire personer og en daglig 
leder i deltidsfunksjon sammen med en 
forhandlingsleder. Det er også organi-
sert seks faste faggrupper med repre-
sentanter fra aksjonærene, innen everk/
standardisering, målere, installasjon, 
kompetanse, TekØk og økonomi. 

Men Trønderkraft har hele tiden vært 
opptatt av å tilpasse seg framtida. 

– Skal vi som lokale energiselskap 
eksistere i framtiden, må vi finne virke-
midler som møter framtidens krav, sier 
Anders Rønning. Dette er også bak-
grunnen for at alliansen nå har gjen-
nomført en undersøkelse for å se på 
mulighetene for økt samarbeid mellom 
deltagerbedriftene, og i tillegg kartlegge 
viljen til økt samarbeid. 

Mer samarbeid
Resultatet av undersøkelsen ble lagt 
fram på et eiermøte nylig. Den viste helt 
klart at det er vilje til å inngå et forplik-
tende samarbeid innenfor Trønderkraft. 

Styrket samarbeid for selvstendighet
Trønderkraft AS har kartlagt nye samarbeidsområder, og går for å utvide samarbeidet med  
beredskap, innkjøp på systemsiden og DLE. Alt handler om å skaffe aksjonærene så gode løs-
ninger at kundene i distriktene fortsatt kan nyte godt av lokale, selvstendige energiselskaper. 

Trusselbildet
Men når framtida kartlegges, så  
må også trusselbildet komme fram.  
Strukturendringer kan tvinge seg fram 
med bakgrunn i Reitenutvalgets forslag 
ved endrede rammevilkår og spesielt 
ved muligheten for krav om funksjonelt 
skille for alle. 

Men også Reitenutvalget har påpekt 
de muligheter som ligger i denne typen 
samarbeid. Det er nevnt at stordriftsfor-
deler kan tas ut ved sammenslåing eller 
samarbeid, og at flere selskap har vist 
til samarbeid for å kunne utføre pålagte 
oppgaver. Innkjøp av AMS og IKT, samt 
beredskap er nevnt i utvalgets rapport 
som noen av flere mulige områder med 
potensial. 

Gjennom undersøkelsen ble det av- 
dekket behov og ønsker for samar-
beidsformer innen beredskap, innkjøp 
på systemsiden og DLE. 

Det skal settes ned en gruppe som 
skal arbeide fram et forslag til hvordan 
beredskap kan koordineres innenfor 
Trønderkraft, og gruppens arbeid skal 
være ferdig 1. mars 2015. 

Innkjøp av systemer defineres gjen-
nom en behovsanalyse. Det settes ned 
en gruppe som skal se på innkjøpsavtaler 
gjennom Trønderkraft, eller et samarbeid 
mellom Nettalliansen og Trønderkraft. 

Muligheter for samarbeidsmodeller 
innenfor DLE skal også utredes. I den 
forbindelse nedsettes en gruppe som 
skal være ferdig til eiermøtet i juni 2015. 
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– Det er Trønderkrafts hovedmål å bidra til at fortsatt selvstendighet er et 
bedre alternativ enn fusjonering eller salg, sier styreleder Anders Rønning.  
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Dette går fram av Defos hørings-
svar til NVE angående forslag til 
forskrift om rapporteringsplikt for 

kraftleveringsavtaler til forbrukere. 
Det at dagens strømprisoversikt ikke 

fungerer rettferdig for noen, undergraver 
verdien av listen som en vei inn i marke-
det for forbrukerne.

Villeder
Det har vært aktører som etter Defos  
syn har villedet kundene gjennom 
mange år med sin topp-fem- eller topp-
ti-garanti. De har i stedet fått et pro-
dukt der det er plukket ut et utvalg av 
leverandører som langt fra har vært de 
billigste, men heller blant de største. 

Den nye portalen
Det presiseres også fra Defos side at 
produktene må navngis på en stand-
ardisert måte som alle må forholde 
seg til, for eksempel «variabel pris».  

Ikke rettferdig – villeder kundene
Dagens strømprisoversikt 
fungerer ikke rettferdig verken 
for kunder eller aktører. Mel-
lom 60 og 80 prosent av kun-
dene har ikke sitt produkt på 
listene, og det er aktører som 
villeder kundene. 

Dagens strømprisoversikt fungerer ikke rettferdig verken for kunder eller aktører.

Statnett 
møter kunder
Statnett møter sentralnettkunder  
på regionmøter i november. Nett-
utviklingsplanen for 2015 er et 
sentralt tema.

om vanlig hver høst inviterer Statnett til 
regionmøter rundt om i landet for sen-
tralnettkunder. Nettutviklingsplan 2015 
skal sendes til NVE sommeren 2015, 
men allerede rundt påske vil Statnett 
sende et utkast til nettutviklingsplan på 
høring. Regionmøtene i november vil 
være en viktig mellomstasjon på veien 
mot dette utkastet. 

Møtet i region Vest ble av avholdt den 
4. november i Bergen. Regionene Midt 
og Nord har møter den 13. november 
i henholdsvis Molde og Tromsø, og 
region SørØst har sitt møte i Asker  
19. november. 

Defo støtter også forslaget om at alle 
produktene til leverandørene skal inn i 
portalen – både gamle og nye. 

Effektiv pris
Det er også viktig at alle gebyrene blir 
synliggjort i portalen slik at det blir  
effektiv pris til kundene som framkom-
mer. Grønne sertifikater må komme 
med i beregningen av prisen. Defo 
støtter også at det vil komme et felt 
der man kan legge inn ekstra fordeler, 
tjenester og vilkår med sitt produkt som 
ikke beregnes inn i prisen. Det kan være 
rabatt på heiskort, hotell, forsikringer, 
bindingstider m. m. 

Defo er positiv til etablering av den 

nye strømprisportalen med dertil  
justerte forskrifter. 

Må ikke legges ned
Defo viser også til planene om at  
Konkurransetilsynets liste skal legges 
ned fra nyttår. Defo er sterkt imot en 
slik nedlegging før den nye strømpris-
portalen er i drift. Noe annet vil gi «ikke-
nøytrale aktører» med sine portaler/
kalkulatorer fritt spillerom fram til den 
nye portalen er i drift. Defo tror dette vil 
gjøre det vanskelig for den nye strøm-
prisportalen å finne sin korrekte og 
viktige plass for forbrukerne. 
Du kan lese hele høringssvaret på 
www.defo.no

Defo hadde nylig et møte med  
Forbrukerombudet om aktuelle  
saker som gjaldt kraftsalg.

Her ble det blant annet diskutert 
markedsførings- og angrerettloven, 
forskuddsfakturering, bruk av fødsels-
nummer og den nye strømprisport-
alen med aktuelle innspill fra Defo. 

I løpet av høsten har Defos admin- 
istrasjon besøkt om lag en tredel 
av medlemmene. Dette har vært 
viktige og nyttige møter for begge 
parter. 

Det er rådgiver Arvid Bekjorden som 
har stått for de fleste besøkene. På 
den siste besøksrunden var han 
innom sju selskaper i Nordland. Her 

ble det synliggjort mange ulike pro-
blemstillinger som medlemsverkene 
er opptatt av. I flere saker kan Defo 
bidra med løsninger ved å ta pro-
blemene opp med rette vedkom-
mende i sentrale organer. 

Defo har som mål å besøke samt-
lige medlemmer i løpet av en tre- 
års-periode. 

Møte med 
Forbrukerombudet 

Defo på medlemsbesøk
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«Nettselskaper og kraftprodusenter må kunne organisere 
seg på en måte som de finner optimalt, slik at krav som 
ikke er strengt nødvendige for driften kan unngås.» 

Dette skriver OED i høringsdokumentet om kompetanse-
forskriften. 

Så da så. Da kan vi jo likevel unngå et fordyrende og 
byråkratisk selskapsmessig og funksjonelt skille.  

Unngå unødvendige krav
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Tid: Onsdag 14. januar 2015 kl 1000–1700
Sted: KS Agenda Møtesenter Haakon VIIsgt. 9, Oslo
Pris: kr 1 000, inkl. lunsj / Påmeldingsfrist: 10. desember 2014
Kontaktperson: Niklas Kalvø Tessem, tlf: 915 71 046 / E-post: niklas.kalvo.tessem@ks.no
Klikk her for å gå til påmeldingsskjemaet

Defo og KS Bedrift arrangerer onsdag 14. januar seminaret 
«Energiselskapenes fibersatsing: Strategier og muligheter  
2015» i KS Agenda Møtesenter i Oslo. Bli oppdatert for fram-
tida og meld deg på.  

ENERGISELSKAPENES FIBERSATSING: 
Strategier og muligheter 2015

Fiberseminar for framtida
Defo og KS Bedrift arrangerer onsdag 14. januar seminaret 
«Energiselskapenes fibersatsing: Strategier og muligheter 
2015» i KS Agenda Møtesenter i Oslo. Bli oppdatert for framtida 
og meld deg på.
Tid: Onsdag 14. januar 2015 kl 1000–1700. 
Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIsgt. 9, Oslo.
Påmeldingsfrist: 10. desember 2014. Pris: kr 1.000,-, inkl. lunsj.
Kontakt: Niklas Kalvø Tessem, Tlf: 915 71 046 niklas.kalvo.tessem@ks.no

Klikk for å gå til påmeldingsskjemaet

1030–1100: Registrering og kaffe. 

1100–1115: Velkommen. v/Morten 
Braarud, utvalgsleder AMS/bred-
båndutvalget.

1115–1145: Endringer i markedet/
hvilke muligheter gir dette lokale  
netteiere? v/Finn Terje Skøyen i Nexia.

1145–1200: Pause med powerbuffet.

1200–1230: Erfaring fra Smartly-
konseptet. v/Jan Holm, adm. direktør 
Lyse Smart. 

Nytt fra utvalgene: Defo og KS Bedrifts felles kraftomsetningsutvalg

Den nye strømprisportalen og 
Elhuben var sentrale temaer under 
utvalgets møte den 30. oktober i 
Defos lokaler.  

Prosjektleder Bjørnar Angell fra 
Forbrukerrådet var invitert til møtet 
og holdt et innlegg om strømpris-
portalen. Regjeringen ønsker en ny 
strømprisportal, og alle avtaler som er 
aktuelle for forbrukere skal være med 
i portalen. 

Det tas sikte på at den nye strøm-
prisportalen skal være klar senest 
i løpet av juni 2015. Dette arbeidet 
må også ses i sammenheng med 

høringen om nye forskrifter om rappor-
teringsplikt for kraftleveringsavtaler som 
har høringsfrist 10. november, og som 
vil tre i kraft fra 1. januar 2015. 

Kraftomsetningsutvalget støtter opp-
rettelsen av den nye portalen. Det ble 
også diskutert hvordan produktprisen 
skulle framstilles i portalen. Utvalget var 
enig i at historiske priser på produktene 
burde synliggjøres, samt at timepriser 
skulle danne grunnlag for prisen og ikke 
månedssnittet slik det er i dag. 

Det ble også redegjort for Defos ut-
sendte anmodning om at konkurranse-
tilsynets liste må opprettholdes fram til 
strømprisportalen er i drift. 

Fødselsnummer
Tor Heiberg fra Statnett hadde et inn-
legg om Elhuben med vekt på hvorfor 
det er viktig å bruke fødselsnummer 
for identifisering. De viktigste grun-
nene er: 

•	En	nøyaktig	personidentifisering	
med en lavere avvisningsprosent 
ved leverandørbytter. 

•	Større	muligheter	for	utnyttelse	av	de	
mulighetene som Elhuben kan gi.

•	Flere	feil	gir	dyrere	drift	av	Elhuben.	
 Kraftomsetningsutvalget støtter 

bruken av fødselsnummer i Elhuben. 

1520–1550: Presentasjon av Telenors 
fiberprogram. v/Håkon Honningsvåg, 
Direktør Fiberprogrammet Telenor. 

1550–1620: Nettalliansen. AMS og 
samarbeid mellom lokale energisel-
skaper. v/Torgeir Brovold, adm. direktør 
Nettalliansen. 

1620–1650: IKT Norges arbeid med ny 
IKT-strategi for regjeringen. v/Torgeir 
Waterhouse, direktør internett og nye 
medier i IKT Norge. 

1650–1700: Oppsummering. 
v/Morten Braarud, utvalgsleder 
AMS/bredbåndutvalget.

1220–1300: Erfaringer fra Smart  
Energi Hvaler. v/Vidar Kristoffersen, 
prosjektleder.

1300–1345: Lunsj.

1345–1400: Presentasjon av sponsorer.

1400–1430: Betydning av lokale nett-
selskaper for bredbåndsutvikling. 
v/Trond Øvereide, produktdirektør 
NextGenTel. 

1430–1500: Big data og utvikling av 
skytjenester (TBA).

1500–1520: Pause med powerbuffet. 

PROGRAM
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