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Kan føre til økt nettleie og verditap
FOTO: BJARNE LANGSETH

Høyresidens fusjonskåthet
for å sikre kundene lavere
nettleie, kan tvert imot føre
til dyrere strøm for kundene.
Fusjoner og oppkjøp fører
også ofte til verditap for
kjøperen.

H

øyres Siri A. Melings begrunnelser for opposisjonens forslag om
tiltak for å få færre nettselskap,
er at strømkundene skal få en så lav
nettleie som mulig. I fagbladet Energi
sier hun at det er latterlig at olje- og
energiminister Ola Borten Moe dobler
nettutjevningstilskuddet fra 60 til 120
millioner kroner.
– Men dette er 120 millioner som går
rett til kundene gjennom lavere tariffer i
områder der det er dyrest å drive nett i
Norge, sier daglig leder Knut Lockert i
Defo. – Og det på en mer effektiv måte
enn hva fusjoner vil føre til. En vesentlig reduksjon av nettutjevninga vil øke
nettleien og det samme kan være tilfelle
med påtvungne fusjoner.

Oppsiktsvekkende
Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Erling Sande (Sp), sier i en
kommentar til Nationen at metoden
opposisjonen vil bruke er oppsiktsvekkende.
– Om de fjerner utjevningen vil
det presse fram en strukturendring,
kundene vil bli misfornøyde og kreve at
nettselskapene slår seg sammen, sier
Sande.
Sande sier også, som Knut Lockert,
at opposisjonens forslag ikke vil bli billigere for kundene.
– Sannheten er at forskjellen på hva
folk betaler vil øke, sier Sande.

Utjevningstilskuddet til de nettselskapene som har høyest
nettleie har som hensikt å redusere nettleia for kundene.

Reduserer nettleia

Fusjon uten tvang

Utjevningstilskuddet til de nettselskapene som har høyest nettleie har som
hensikt å redusere nettleia for kundene.
Disse selskapene har plikt til å redusere
nettleia samme år som tilskuddene er
tildelt. En reduksjon av utjevningstilskuddet, eller fjerning av det, vil øke
nettleia for kundene på et nivå som
fusjonsgevinsten langt fra vil kunne
kompensere for .

– Med dette som bakteppe kan man
jo tenke seg at slike kostnader neppe
blir mindre av at fusjons- og investeringsbeslutningene kommer som følge
av en overordnet tvungen endring av
rammevilkårene, sier daglig leder Knut
Lockert i en kommentar. – Det er bare
ved naturlige fusjoner av nettselskap
der eierne selv ser behovet for større
enheter, at slike sammenslåinger har
livets rett. Denne type fusjoner er nødvendig og vil komme, men politisk
tvang vil bare føre til flere mislykkede
fusjoner, sier Knut Lockert.

Verditap for kjøperen
I denne forbindelse kan det også være
på sin plass å trekke fram fra glemselen
en forskningsartikkel av Lasse B. Lien
og Christine Benedichte Meyer fra 2003.
Her slås det fast at «fusjoner og oppkjøp
i gjennomsnitt fører til et verditap for
kjøperne, og de representerer i så måte
ofte dårlige investeringsbeslutninger».
Det blir også pekt på at det ser ut til
å være de «ubetalte» implisitte kostnadene som blir spikeren i kista. «Disse
kostnadene oppstår som følge av at
man ofrer stabiliteten når man går inn
for endringer.»
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Svekket beredskap
I forskningsrapporten går det også fram
at en annen viktig kostnad som lett
glemmes ved fusjoner og større enheter
er «at informasjonsflommen blir mindre,
langsommere og mindre presis».
– Det sier seg selv at dette vil kunne
svekke beredskapen på en måte som
vil gi kundene en uakseptabel leveringssikkerhet, sier daglig leder Knut Lockert
i Defo.
Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@defo.no
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Defo-medlemmer
på tilfredstoppene
Kundetilfredshetsundersøkelsen 2012 toppes av Defomedlemmer på alle spørsmål i det utvalget som presenteres
på Norsk energibarometers hjemmeside.

U

ndersøkelsen gjelder omdømme og kundetilfredshet blant små og mellomstore kraftleverandører, og maks poengskår er 100.
Både rangeringen av «oversiktlige og enkle nettsider», og vurderingen
av «tid det tar før man får svar på en henvendelse», toppes av Midt Telemark
Energi. Lærdal Energi topper «service og kundebehandling – totalt sett» med hele
86 poeng. «Evne til å utforme lett forståelige strømregninger» toppes av Røros
E-verk, og Ustekveikja Energi rangeres høyest på «prisen selskapet tilbyr på kraft».

Positive signaler fra NVE
Defo har mottatt positive signaler om innspillene i høringen
til Beredskapsforskriften.
Defo ga da blant annet tilbakemelding
om at forslaget var lagt på et unødvendig høyt detaljnivå: «Detaljerte regler
vil kunne være ødeleggende for gode
og effektive løsninger i en spesifikk
situasjon.»

Møte med NVE
Defo har deltatt i et møte med NVE om
status for arbeidet med Beredskapsforskriften. Der ble det gitt positive signaler om at NVE vurderer en noe mindre

Stor reiseaktivitet
Daglig leder Knut Lockert har hatt
en svært travel høst med besøk hos
mange medlemsbedrifter og potensielle nye medlemmer. Besøkene blir
oppfattet positivt og gir resultater.

passo

streng klassifisering av nettanlegg enn
det som ble lagt til grunn i høringsforslaget. Den foreslåtte døgnbemanningen for driftssentraler klasse 2 vil trolig
også utsettes.
– Av alle forslagene NVE kom med,
var dette den viktigste å få endret,
sier Knut Lockert. Allerede rett etter
høringsfristens utløp var han optimistisk med bakgrunn i NVEs invitasjon til drøfting og gjennomgang av
høringssvaret.
Besøkene har omfattet møter og foredrag hos
Hurum Energi og Notodden Energi. I tillegg har
Lockert deltatt i Haugesund under IFER-møte,
i Surnadal hvor Svorka Energi var vertskap for
Energi 1 Konferansen, og på Defos stiftelsessted, Sandtorgholmen i Harstad, i forbindelse
med et seminar for Hålogland Kraft.
Som eksempel på utfordringer kan nevnes
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Defos medlemsblad, NettOpp, har
det siste halvåret hatt en markert
økning i leserinteressen.
Antall abonnenter har økt med vel
60 til 532, og antall registrerte nedlastninger av bladet ved utsendelse
har samtidig økt med fem prosentpoeng.
Spesielt var det stor oppmerksomhet rundt vår trykte utgave i oktober, som også ble utdelt på NVEs
«Norges energidager» med flere
hundre eksemplarer. Den registrerte
nedlastingen av utsendte mail med
link til denne utgaven av NettOpp,
ga i tillegg bortimot rekord.
Det er enkelt å melde seg på
som abonnent på NettOpp gjennom Defos hjemmeside:
www.defo.no/NettOpp, og du
mottar da NettOpp på epost
når den sendes ut. Dersom det
er selskaper som ønsker at alle
ansatte skal motta slik epost, ta
kontakt med redaktor@defo.no,
så skal vi få lagt de inn.

at Defos daglige leder fikk følgende tittel til sitt
foredrag i Surnadal 15. november: Fortsatt liv
laga for mindre e-verk, eller kan vi allerede nå
begynne å synge Jack Berntsens vise om «Kor
e hammaren, Edvard»?
Knut Lockert vil nok heller bruke hammeren mot politikere enn til å stenge døra for
distriktene.

Lystig terapi

pp

Umeå Energi i Sverige gir sine kunder gratis lysterapi
i noen av byens busskurer nå i den mørke årstid. De
påstår at det er en helsekur og at det er helt ufarlig.
Men hvordan virker det? Det sier de ingenting om.
Vi blir vel lysere til sinns og får lyst og energi til å
klage på strømregningen.
NettOpp Nr. 19 - 2012

Side 2

