
Det var selvfølgelig med tanke  
på betydningen «forandring» 
at ordet Change ble brukt som 

navn på konferansen i Surnadal nylig. 
Alle deltagerne var nok helt innforstått 
med at forandringer vil komme. Spørs-
målet er bare hvordan: Sentralisering 
gjennom fusjoner, eller selvstendige 
selskaper i store allianser? 

På regjeringens oppdrag
Konferansens innledere var satt 
sammen fra øverste «fusjonshylle» med 
First House-rådgiverne Bjarne Håkon 
Hansen og Jan-Erik Larsen, sistnevnte 
som konferansier, og Eivind Reiten. 
Disse representerte først og fremst 
regjeringens ideer om hvordan verden 
skal se ut. Også bank og finansierings-
institusjoner var representert med sine 
økonomiske syn. Men også bransjen 
fikk slippe til. Ola Mørkved Rinnan fra 
store Eidsiva og Halvard Fjeldvær fra 
lille lokale Svorka Energi talte fra sine 
ståsted – og Defo-sjefen fikk aller- 
nådigst si noen ord fra salen. 

Selv om Bjarne Håkon Hansen var 
klar på at de små selskapene måtte for-
berede seg på salg og fusjoner, så gikk 
hans innlegg mest ut på å redegjøre for 
den framtidige politiske behandlingen, 

Keep the Change!
Det skulle snakkes om end-
ringer for midtnorske nett-
selskap. Men mange satt 
igjen med oppfatningen av  
at kraftkonferansen Change 
mer handlet om ordets 
betydningen som «veksle-
penger», som er det distrik-
tene vil sitte igjen med. 

Dårligere leveringssikkerhet 
Trusselbildet tegnes av regjeringen, 
Reiten-rapporten, NVE, Energi Norge 
og TrønderEnergi som alle vil ha færre 
nettselskaper, framgår det av Halvard 
Fjeldværs innlegg. I dette bildet ser 
mange også en konsekvens som går 
direkte på leveringssikkerheten. Selv i 
Reiten-rapporten heter det at «små  
selskap gir god beredskap, nærhet  
og lokalkunnskap». 

Fjeldvær vist til NTEs nettside hvor 
det blant annet er vist til problemer med 
å rette feil i distribusjonsnettet, og at 
store avstander gjør feilrettingsarbeidet 
tidkrevende. – Store avstander er en  
utfordring for NTE, hvordan skal det  
da bli med bare ett nettselskap i Midt-
Norge, spurte Halvard Fjeldvær. 

Svorka Energis løsninger er at selskapet  
skal bestå ved å bygge nettverk med andre  
selskap for å hente ut stordriftsfordeler. 

Kanskje kan slike allianser som Trønder- 
kraft og Nettalliansen bli så store til slutt 
at det er de store selskapene på utsiden 
som blir sittende igjen med vekslepenger? 

holdningene til de ulike politiske partier, 
og tilpasningen til EUs krav. Eivind  
Reitens syn er godt kjent fra rapporten 
«Et bedre organisert strømnett». Han  
la heller ikke her skjul på at han mener 
at det må tenkes samfunnsøkonomisk 
– og det betyr sentralisering. 

Betydelige samfunnseffekter
Men sentralisering betyr også et svekket  
Distrikts-Norge. Adm. direktør Halvard 
Fjeldvær i Svorka Energi i Surnadal var 
i sitt innlegg veldig klar på at lokal-
samfunnene vil få en svakere utvikling 
dersom nettselskapene slås sammen 
med en større aktør. Salg av eierandeler 
vil ikke kompenseres fullt ut for negative 
sysselsettingsvirkninger. Han viste til at 
selskapet i 2013 bidro med en direkte 
verdiskapning i form av skatter og 
avgifter på 83 millioner kroner, kjøp av 
varer og tjenester lokalt for 47 millioner, 
eiernes uttak 12 millioner og en lokal 
sponsing på i underkant av én million.  
I tillegg skal Svorka Energi investere 
225 millioner kroner de neste fire årene. 

Distriktene får vekslepenger igjen som utbytte av sammenslåinger av nettselskaper. 
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Lederen av Defo og KS Bedrifts 
felles kraftomsetningsutvalg, Alf 
Vee Midtun, er klar på at Elhuben 

må finansieres gjennom en rettferdig 
prising. – Det er helt klart at monopol-
bedriften Statnett ikke kan legge opp 
til en prising som gir fordeler til enkelte 
aktører. Rettferdig prising må være en 
selvfølge når Statnett skal ivareta sin 
rolle som monopolist, sier han.   

Når det gjelder måter å identifisere 
kundene på i Elhuben, så er Alf Vee 
Midtun opptatt av at det gjøres en 
grundig utredning om hva som kan 
tjene kunder og selskap best, måle-
punktID som i dag, eller bruk av  
fødselsnummer. 

Behold portalen!
Kraftomsetningsutvalgets leder er svært 
opptatt av at Konkurransetilsynets liste 
ikke legges ned fra nyttår slik det plan-
legges. – Det er alltid slik at når butikker 
blir nedlagt så vil kundene finne nye 
markeder å henvende seg til og andre 
aktører vil ta denne posisjonen. Her kan 
private kommersielle aktører komme 
inn og utnytte dette tomrommet – og 
et halvt år kan være nok til å venne 
kundene til å søke mot en kommersiell 
portal som skjuler de beste sammen- 
ligningene. Det er i slike offentlige 
portaler at de små selskapene med 
sine tilbud kan bli synlige, sier Alf Vee 
Midtun til NettOpp. 

– Må få rettferdige løsninger
– Ved etablering av Elhub må bransjen få rettferdige og  
funksjonelle løsninger både for finansiering og identifisering, 
sier kraftomsetningsutvalgets leder Alf Vee Midtun, som også 
presiserer at prisportalen ikke må opphøre et halvt år i på-
vente av en ny. 

– Det er alltid slik at når butikker blir nedlagt så 
vil kundene finne nye markeder å henvende seg 

til, sier Alf Vee Midtun om planene for å legge 
ned Konkurransetilsynets liste fra nyttår.

Det går markert oppover med inntektsrammen sammenlignet med i fjor. 

I dag vil NVE sende ut varsel om inn-
tektsramme for 2015 til nettselskapene. 
Den 6. november publiserte NVE de 
foreløpige inntektsrammer for neste år 
basert på tilgjengelige forutsetninger og 
data. Dette for at selskapene lettere kan 
ta disse inn i tariffastsettelsen. 

I de foreløpige beregningene benytter 
NVE en rente på 6,29 prosent, kraftpris 
på 274,26 kr/MWh og KPI for 2014 på 
138,7. 

En milliard i pluss
Samlet inntektsramme for 2015 er 
foreløpig estimert til 16,412 milliarder 
kroner. I 2014 ble det varslet en samlet 
inntektsramme på 15,551 milliarder. 

Rammene i 2014 var imidlertid spe-
sielt lave. Årsaken til det er blant annet 
negative pensjonskostnader i flere 
selskaper. 
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Rammene øker med en milliard
Samlet inntektsramme for 
2015 antas å øke med om  
lag en milliard kroner fra 
2014, som for øvrig var  
spesielt lavt. 

Postene i bransjens kostnadsgrunnlag 
viser en økning i avskrivninger, KILE 
samt drifts- og vedlikeholdskostna-
der. Økningen i vedlikeholdskostnader 
skyldes pensjonskostnader og generell 
økning i lønnskostnader. Lavere rente 
og kraftpris har bidratt til lavere samlet 
avkastning og nettapskostnader.

For noen selskaper har ramme-

vilkårsvariablene blitt oppdatert som 
følge av oppdatert informasjon om 
nettanlegg. Dette gjelder også luftfarts-
hindre. I modellen for distribusjonsnett 
er ikke koeffisienten for rammevilkårs-
variabelen «avstand til vei» signifikant 
forskjellig fra null, så denne variabelen 
får ingen påvirkning på selskapenes 
kostnadsnorm.
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Under tittelen «Er statsråden dritings?», presenterer Europower en 
sak fra Klassekampen om Zerokonferansens middag der statsråd 
Tord Lien skal ha ravet rundt på scenen og ropt snøvlende inn i 
mikrofonen. «Er han dritings?», lurer Klassekampen på.  

Nei, det må være Klassekampen som er dritings når de ikke ser 
forskjell på beruselse av alkohol og beruselse av makt? 

Er Klassekampen dritings?

Side 3

Konsernsjef Auke Lonts forsik-
ringer om ambisjonsnivået på 
nettutvikling i nord virker betryg-

gende, sier leder av Defos nordområde-
utvalg Per-Erik Ramstad til NettOpp. 

Statnett har som ambisjon at den 
delen av linja som i dag er mest pres-
set, Lakselv – Adamselv, kan løftes ut 
og håndteres med en egen prosess 
som starter høsten 2015, og at den vil 
tilrettelegges for 420 kV spenningsnivå 
som et første trinn mellom Skaidi og 
Varangerbotn.

Solid forankring
– Vi er enig med Statnett i at delen 
mellom Lakselv og Adamselv er viktigst 
å starte med på strekningen Skaidi-
Varangerbotn. Her er det viktig at denne 
delen bygges for 420 kV spenningsnivå 
slik at man kan videreføre prosjektet 
med hele linja etter at konseptutred-
ningen er ferdigstilt. Statnett bekrefter 
også at de langsiktige ambisjonene er 
de samme som før, sier fylkesordfører 
i Finnmark Runar Sjåstad i en presse-
melding. 

I tillegg til fylkesordføreren besto 
Finnmarksdelegasjonen av fylkeskom-
munens energirådgiver, beredskaps-
lederen hos Fylkesmannen, Per-Erik 
Ramstad og Jon Eirik Holst fra Defo, og 
representanter fra Varanger Kraft AS og 
Finnmark Kraft AS. De møtte et toppet 
Statnett-lag med konsernsjef Auke Lont 
i spissen. 

Motivet for at Statnett ønsker å gjen-
nomføre en konseptvalgsutredning 
(KVU), er å sørge for en solid forank-
ring både internt og eksternt mot «alle 
interessenter» før oppstart. Her har nok 

Med lysglimt for Finnmark
En Finnmarksdelegasjon dro mørk til sinns til Oslo for å fortelle Statnett hvor mastene skulle 
stå. De kom hjem til mørketid med mange lysglimt i kofferten. En KVU skal resultere i en 
langsiktig forsyningsplan for nordområdene. 

Finnmarksdelegasjonen kom hjem med mange lysglimt i kofferten. 

erfaringer fra Hardanger vært retnings-
givende. 

– Det er nettopp denne forankrin-
gen Statnettledelsen mener kan gi en 
raskere vei fram til konsesjon enn en 
konvensjonell konsesjonssøknad, sier 
Per-Erik Ramstad til NettOpp. 

Arctic Circle
Det er også forventet at Statnetts KVU 
vil se nærmere på oppgradering til en 
420 kV nordisk ring, også kalt Arctic 
Circle. På møtet informerte Statnett 
om at Fingrid nå er meget positiv til å 
oppgradere utvekslingen på 220 kV-linja 
mellom Varangerbotn og Finland. 

Per-Erik Ramstad sier at den mer 
positive holdningen til finnene nå antas 
å være begrunnet i at de ønsker å legge 
til rette for næringsutvikling i nord på 
generell basis, og spesielt i forhold til 
bergverksindustri og jernbanedrift. 

– De ser muligens også for seg eksport 
av fornybar kraft, men også ny kjerne-
kraft, sier Ramstad. – Men motivasjonen  
kan også være geopolitisk med hensyn 
til den retningen Russlands utenriks- og 
samarbeidspolitikk nå tar. 

Følger med
Finnmarksdelegasjonen var altså for-
nøyd med de forsikringer som ble gitt 
fra konsernsjef Auke Lont i forbindelse 
med alle de kritiske spørsmål som ble 
stillet. Men for å holde god kontakt 
framover ble det også avtalt hyppigere 
møter mellom Statnett og «utbyggings-
optimistene» i nord. 

– Fra den nordligste utkikkspost ser 
vi godt, sier Per-Erik Ramstad fra Defos 
nordområdeutvalg, – og vi vil følge  
Statnett tett i prosessen. 

– Med rovdyrblikk vil vi overvåke hvert 
skritt de tar, sier han til NettOpp.
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