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Hvor er troverdigheten, Hanssen?
ILLUSTRASJON: ØYVIND TINGLEFF

I sin iver etter å forandre
ved å fjerne småverkene,
feilinformerte Bjarne Håkon
Hanssen fra First House på
Change-konferansen. Han
ble korrigert av Defo uten å
tro på det, men har nå måttet
krype til korset og innrømme
at han tok feil. – Hvor er
troverdigheten, spør Defo.

D

et var på kraftkonferansen
Change i Surnadal nylig, hvor
Defo var sterkt representert, at
Bjarne Håkon Hanssen fra First House
sa at selskapsmessig og funksjonelt
skille for alle ville tvinge seg fram gjennom EU-krav. Daglig leder Knut Lockert
i Defo gjorde det klart overfor Hanssen
under konferansen at han var kritisk til
hans konklusjon på det området, og at
ingen analyser Defo har gjort tyder på
at dette er sant. Hanssen svarte da at
dette ikke var hans påstand, men noe
han var blitt fortalt av troverdige kontakter
i departementet.
– For oss var det åpenbart at han
tok feil, sier Knut Lockert. – Det er
også svært viktig for oss å få korrigert det bildet Hanssen har forsøkt
å skape, i og med at dette kunne få
konsekvenser for Stortingets oppfatning av saken. Avisa Driva hadde også
et oppslag om at Hanssen «tror EU
fjerner Svorka».

Stemmer ikke
To uker etter denne konferansen sendte
Bjarne Håkon Hanssen ut en mail som
han ber om å få distribuert til alle deltagerne. Der skriver han at han i sin innledning hadde sagt at «dette imidlertid
var en bestemmelse som måtte innføres

i Norge når vi implementerte EUs tredje
energimarkedspakke».
«I ettertid har jeg sjekket dette
nærmere. Mye tyder på at det ikke
stemmer at EUs tredje energimarkedspakke vil påtvinge et selskapsmessig
og funksjonelt skille for alle selskap i
bransjen. Dette kan Norge sansynligvis
bestemme selv.»

Distriktenes energiforening Defo
www.defo.no

Bjarne Håkon Hanssen sier også i
mailen at dersom regjeringen ønsker å
følge opp forslaget fra Reiten-utvalget,
så må de gå til Stortinget og fremme
forslag til lovendring på dette punktet.
– Dette er også tvilsomt, sier Knut
Lockert, – men kanskje Hanssen og
kildene hans har rett når det gjelder et
krav om funksjonelt skille? Vi håper det.
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Godt skjønn gir tillit

Defos erfaringer er at endringer i rammevilkår kan få store konsekvenser for enkeltverk.
Dersom de skulle skje, bør NVE ta høyde for korrigeringer og bruk av godt skjønn. Dette betyr
også mye for tilliten til reguleringsmodellen

D

efo har sendt sin høringsuttalelse
til NVE om forslag til nytt vektsystem i modellen for å fastsette
kostnadsnormer i regionalnettet. Her
er Defo blant annet opptatt av å sikre
at enkeltverk unngår større utilsiktede
økonomiske konsekvenser som følge
av regelendringen. Defo er positiv til at
NVE over de siste årene har arbeidet
for å forbedre dagens vektsystem, men
tar forbehold om at høringsdokumentet
ikke inneholder konsekvensutredninger
og omfordelingsvirkninger.

Jordkabler
Defo viser i høringen til at det i det
nye forslaget er blitt en oppdeling av
anleggskostnadene i favør av jordkabelanlegg i storby kontra tettsted
og landsbygd. Dette er Defo skeptiske
til, da anleggskostnadene over tid er
høyere i stor-byen. Det vises til at utfordringene knyttet til blant annet «tele»

ved legging av jordkabler er større
utenfor de største byene. «Denne
omfordelingen anser vi som en favorisering av anlegg bygget i storbyer»,
heter det i høringen.

Luftlinjer
Når det gjelder luftlinjer viser Defo til
at NVE har hatt fokus på de mest benyttede anleggstypene. Dette kan være
vel og bra, men kan også føre til at
reguleringen ikke fanger opp viktige
kostnadsdrivere som hører kysten til.
Her nevnes som eksempel kostnadsdrivere generert av is- og vindlast. Defo
mener at forslaget derfor går på bekostning av sterkt værutsatte og kystnære
strøk, og dette bør derfor justeres inn.
NVE har justert opp Omega elkraft
kostnadstall med 30 prosent. Defo viser
til regneeksempler som tilsier at justeringen er for liten og at de skulle vært
opp med ca 80–85 prosent.

Defo anbefaler også å vente med en
eventuell sammenslåing av regional- og
distribusjonsnett til etter implementering av og forbedringer knyttet til nytt
vekt-system er gjennomført.
På grunn av høye investeringer i
regionalnettet framover mener Defo
at det er viktig å forbedre investeringsinsentivene. Normkostnadsandelen bør
derfor ikke økes til 70 prosent.

Utjevningstilskuddet
dobles
Tilskuddet til utjevning av nettariffer for 2015 vil økes fra
20 til 40 millioner kroner etter
forhandlingene mellom KrF/
Venstre og regjerings-partiene.
Det er også en økning på 10
millioner i forhold til 2014.
Etter det Defo erfarer er det først
og fremst Kristelig Folkepartis
fortjeneste at denne endringen
kom under forhandlingene med
regjeringspartiene. Regjeringen
hadde først foreslått at tilskuddet
skulle reduseres med 10 millioner til
20 millioner. Nå blir det i stedet en
økning på 10 millioner.

Rett til kundene

Defo mener blant annet at forslaget går på bekostning av sterkt værutsatte og kystnære strøk,
og dette bør derfor justeres inn.
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Daglig leder Knut Lockert i Defo
er glad for denne endringen,
og han poengterer at dette
tilskuddet vil gå rett til kundene.
– Utjevningstilskuddet er viktig
for at kunder i distriktene med
de vanskeligste naturgitte
forhold, næringsstruktur og
bosettingsmønster skal få nettleie
på et noenlunde rimelig nivå, sier
Lockert.
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Reiten-rapporten til Stortinget?
Tre AP-representanter har fremmet et forslag til Stortinget
om at de skal be regjeringen framlegge en sak om oppfølging
av Reiten-rapporten. Rapporten fortjener en Stortingsbehandling, mener Defo.

D

e tre Ap-representantene Per
Rune Henriksen, Terje Aasland
og Truls Wickholm har fremmet
et representantforslag (Dok 8-forslag)
til Stortinget om Reiten-rapporten. I
forslaget heter det at «Stortinget ber
regjeringen legge fram en sak om
hvordan rapporten «Et bedre organisert
strømnett» skal følges opp.

Utfordrer nettselskapenes rolle
I bakgrunnsbeskrivelsen til Stortinget
heter det blant annet at «flere av
anbefalingene er av en slik karakter
at de utfordrer de regionale nettselskapenes rolle og posisjon i norsk
kraftsektor». De mener at rapporten
trekker opp en debatt hvor beslutningene bør drøftes i Stortinget. Mange
spørsmål er av en slik størrelse at
Stortinget bør inviteres til å sette

kursen i den videre oppfølging, mener
stortingsrepresentantene.

Lovendring?
Daglig leder Knut Lockert i Defo hilser
et slikt forslag velkommen, og sier til
NettOpp at konsekvensene av forslagene er så store at dette ikke bør
«lures» gjennom forvaltningsapparatet
utelukkende. – Dette fortjener en Stortingsbehandling.
Lockert opplyser også i denne forbindelse at Defo har gjort en formell
henvendelse til OED for å få avklart om
det kreves en lovendring eller ikke, til
et krav om et selskapsmessig og funksjonelt skille for alle. Bakgrunnen er at
det synes å råde stor usikkerhet om
dette. Dette har naturligvis betydning
for om et slikt forslag må via Stortinget
eller ikke.

Viktige konferanser på nyåret
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.
Gå til påmeldingsskjemaet her
Det er noen endringer i programmet
som er lagt ut på Defos hjemmeside

passo

Elhub-info
De som er opptatt av Elhuben og
problemstillinger rundt det, må sette
av 11. mars 2015.
Da vil Defo i samarbeid med Statnett,
NVE og KS Bedrift avholde en egen
informasjonsdag om Elhuben i Defos
lokaler i Vismabygget i Oslo.
Vi kommer tilbake over nyttår med
agenda og nærmere informasjon om
dette arrangementet. Men, hold av
datoen 11. mars!

Reiten-rapporten fortjener en
Stortingsbehandling, mener Defo.

Nei til tvangsmessig
overføring
Overføring av regionalnett fra
Statnett må ikke skje med tvang,
mener daglig leder Knut Lockert
i Defo. – Det må baseres på
frivillighet.
Statnett viser i sin høringsuttalelse
om Reitenrapporten til begrunnelser
for at Statnett bør eie alt sentralnettet. De mener videre at de samme
hensynene tilsier at regionale aktører
bør eie og ha ansvaret for det framtidige distribusjonsnettet. For å
legge til rette for at Statnett kun
blir eier av sentralnettet, mener
Statnett det er nødvendig med
en lovmessig bestemmelse om at
dagens regionalnett ikke kan eies
av Statnett som TSO.

Frivillighet
– Dersom Statnett skulle få gjennomslag for et slikt krav, står vi
overfor en tvangsmessig overføring
av nett fra Statnett til en rekke selskaper, sier Knut Lockert og spør:
– og til hvilken pris? Etter mitt skjønn
må dette være basert på frivillighet.

pp

Julegavens verdi
Statkraft fikk julegave til 60 milliarder
kroner, skriver Dagbladet.
Defo og NettOpp ønsker alle sine
medlemmer, kontakter og lesere en
riktig god jul og et godt nytt år.
Det har sin verdi det også.
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