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– Nå kan jobben gjøres!
B

ransjens inntektsrammer for 2013
øker med 4,3 milliarder kroner,
eller et gjennomsnitt på 29 prosent fra 2012 til 2013. Økningen er
likevel bare 8 prosent fra 2010. Økningen skyldes økte kostnader, økt KILE
og økt NVE-rente. Den største økningen
i kostnadene skyldes økte framtidige
pensjonskostnader og merkostnader i
forbindelse med uværet Dagmar i 2011.

Modernisere nettet
– NVE har endret regelverket for at nettselskapene skal kunne skaffe seg kapitalen og kompetansen de trenger for å
modernisere nettet, sier vassdrags-

Både tapere
og vinnere
Den nye modellen gir i sum et riktigere
resultat enn tidligere modell, men det
gjelder ikke alle. – Vi har fått noen tapere og noen vinnere, som ikke opplagt
skyldes manglende eller høy effektivitet, sier leder i nettreguleringsutvalget,
Arne Nybråten i en kommentar.
NVE har lyttet til Defos argumenter,
men ikke til alt. – De burde lagt inn
en overgangsordning for selskaper
som kom svært dårlig ut som følge
av modellen.
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– Pengene har kommet på bordet, nå kan jobben gjøres, sier
daglig leder Knut Lockert i Defo. – Vi har langt på vei fått det
vi har bedt om, og skal nå være i stand til å foreta de investeringer som er nødvendig for å sikre kundene en god forsyningssikkerhet.
og energidirektør Per Sanderud i en
pressemelding. Han legger til at det er
store forskjeller mellom nettselskapene,
men at det ser ut til at nettselskapene
følger NVEs oppfordring om å se nettleien i flere års perspektiv.

Også for de små
– Noe av det som er mest tilfredsstillende med inntektsrammene for 2013
er at det også er tatt hensyn til de små
nettselskapene. Det skilles ikke mellom de små og de store på en måte
som kan true de små selskapene. Dette
er noe vi har jobbet knallhardt for, sier
Knut Lockert.

Nybråten mener at den nye modellen
gir et riktigere bilde av selskapenes innbyrdes kostnadseffektivitet. Heretter
vil effektivitet i større grad skyldes
forhold i selskapet, og ikke tilfeldige
utslag i noen av selskapene som danner mønsterselskapene i modellen.
Nybråten viser også til at mange
mener insentivene til investeringer kan
bli for sterke: – Jeg mener at dette
ikke er noen fare de første årene, men
at dette må overvåkes når det er gått
en del år.

Overgangsordninger
NVE har lagt ned mye arbeid i å finne
hvilke rammebetingelser som skal
brukes for å forklare økte eller reduserte kostnader.
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Bransjen kan nå være i stand til å foreta de
investeringer som er nødvendig for å sikre
kundene en god forsyningssikkerhet.

– Jeg er rimelig sikker på at de
valgte parametere ikke er dekkende
for å ta hensyn til de ulike forhold
nettselskapene har i sin virksomhet,
sier Nybråten. – Dette synliggjøres i
de relativt store endringer i resultat
for mange selskaper med ny og
gammel modell, der ikke alt kan
forklares med at den gamle modellen
ga selskapene uriktige fordeler. Store
negative endringer vil også medføre
manglende tillit til NVEs beregningsmetode, og jeg mener at NVE ville ha
tjent på å gi overgangsordninger for
de selskaper som har fått store endringer som følge av ny modell, sier
leder i Defo og KS Bedrift Energis
nettreguleringsutvalg, Arne Nybråten
til NettOpp.
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Viktig gjennomslag for beredskap
Defo har fått gjennomslag for den viktigste innsigelsen i høringen om beredskapsforskriften.
Det opprinnelige kravet til døgnbemanning i driftssentraler i klasse 2 er endret.
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høringssvaret fra Defo og KS Bedrift
Energi ble det presisert at «av alle
bestemmelsene vi ber NVE gjøre
noe med, er dette den viktigste». Svært
mange merknader fra Defos medlemmer handlet om dette forholdet.

Unødvendig
Det ble også presisert at et slikt krav
om døgnbemanning ville ta bunnen bort
fra et velfungerende og godt innarbeidet
system. Pålegget ble karakterisert som
fordyrende og unødvendig.
– Det er derfor svært positivt at Defo
har fått gjennomslag for sin hovedinnvending når det gjaldt det opprinnelige
kravet til døgnbemanning i driftssentraler i klasse 2, sier leder av beredskapsutvalget, Jan-Erik Brattbakk, i en kommentar til NettOpp. – I den vedtatte beredskapsforskriften er det nå satt krav
til én times responstid. Dette var en helt
nødvendig endring, sier Brattbakk, som
berømmer NVE for å ha vært konstruktiv
imøtekommende på dette punktet.

Må arbeide aktivt
På viktige områder skal selskapene
nå iverksette nødvendige sikringstiltak
ut fra egne ROS-analyser. Hva NVE
anser som akseptable nivåer er ikke

Kjennskap til eget nett og løsninger for dette i en ekstremsituasjon
kan ikke erstattes av noe styrt planverk.

uten videre gitt, mener Brattbakk.
– Det er derfor viktig at sentrale personer i selskapene arbeider aktivt med
de nye kravene og innarbeider disse i
planer og rutiner slik at det kan argumenteres for de valg som treffes, sier
Jan-Erik Brattbakk.

Ikke tilstrekkelig utredet
– må utsettes
Defo ber OED utsette endring
av forskrift om Energifondet
fra nyttår. Konsekvensene er
ikke tilstrekkelig utredet og
heller ikke i samsvar med
utsendt høringsbrev.
Defo har fått en rekke reaksjoner fra
medlemmer i forbindelse med endring
i innbetaling og rapportering av påslag
på nettariffen til Energifondet. OED
sendte ut et høringsbrev den 19. april i
år, men dette ble av Defo oppfattet som

tilsynelatende enkle endringer. «Våre
tilbakemeldinger tyder dessverre på at
virkningen av forskriftsendringene er
noe helt annet enn hva vi leste oss til
i høringsnotatet», skriver daglig leder
Knut Lockert i brevet til OED.

Annet bruk og fakturering
Alle målepunkter til husholdningsbruk,
fritidsboliger etc skal som før betale
1 øre/kWh i Enova-avgift. Nytt fra 1. 1.
2013 er at andre målepunkter skal
betale 800 kr/målepunkt/år. Dette mener Defo kan skape en del utfordringer
med hensyn til om kunden bruker anlegget til husholdning eller annen bruk.
Grensen her er uklart definert, likedan
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Fortsatt byråkratisk
– Omfanget i beredskapsforskriften
er fortsatt noe unødvendig byråkratisk, sier daglig leder Knut Lockert.
– Kjennskap til eget nett og løsninger
for dette i en ekstremsituasjon kan ikke
erstattes av noe styrt planverk.
hvorvidt nettselskapene har rett til å
kreve dokumentasjon fra kundene, som
ved forbruksavgift.
Forskriftene fastsetter også et nytt
prinsipp om at disse 800 kronene
skal faktureres først i året. Defo stiller
spørsmål ved bruken av januar som
faktureringstidspunkt, da dette er den
tiden på året da regningen for øvrig
normalt er størst.

Avregning og forskjeller
For nettselskapene vil denne omleggingen medføre ekstraarbeid og tariffene
må omdefineres i kundesystemet. Dette
er ikke uproblematisk. En konsekvens
er også at det er frivillige lag og foreninger og desslike som vil oppleve en
forhøyet avgift, mens de større næringsaktørene får en avgiftslette. Er dette en
tilsiktet virkning?
Både KS Bedrift Energi og Energi Norge
har bedt om utsettelse av denne saken.
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God jul i by
og bygd!

V

i er rause
sånn. Altså på
den måten at
vi også kan ønske
byfolk god jul. Til og
med NVE og OED måtte gjerne få
en spesiell god jul for vår del. Uansett hvor urbane de måtte være i
tilstedeværelse og tankegang.
Ja, noen ganger – sånn når det
nærmer seg jul – kan vi være så
rause at vi til og med kan koste på
oss å skryte litt av NVE. Det skjer
ikke hver dag, eller på hverdager.
Men ofte når det nærmer seg
helligdager og spesielt jul, så kommer denne forståelsens klare lys
over oss. Forståelsen for at det
også i NVE finnes fornuftige mennesker, som kan tenke og vurdere
etter innspill fra bygdene.
Hva er det som skulle være så
spesielt med bygdene da? Det er
blant de sentrale spørsmål som blir
stilt fra sentrale strøk. Svaret handler mye om at bygdene befinner
seg der hvor energien produseres
og transporteres. Det er vel det det
handler mest om – og så det der
med skoen som trykker og hvem
som har den på, da.

passo

Defos årsmøte
3.–5. juni 2013
På grunn av møtekollisjon er
Defos årsmøte med fagdag flyttet
til 3. til 5. juni 2013. Det vil si at
oppmøtet blir mandag den 3. juni,
fagdag med utflukt og festmiddag
på Nordkapp tirsdag den 4. juni,
og fagdag med årsmøte og hjemreise onsdag den 5. juni.

NB Viktig: Husk å endre
datoene i kalenderen.

Adresseendring Defo
Fra 1. januar 2013 er Distriktenes
energiforening, Defo på plass i
nye lokaler i Bjørvika. Adressen
vil da være:
Distriktenes energiforening, Defo
Eufemias gt. 16, 0191 Oslo

NYTT FRA STRUKTURUTVALGET:

For enkel tilnærming
Skepsis til den «enkle» tilnærmingen til strukturdiskusjonen der det
rådende syn synes å være at det
er penger å spare ved fusjon eller
strukturendring.
Det er budskapet Defos strukturutvalg i enda større grad ønsker å
nå gjennom med til medlemmer,
potensielle medlemmer og i media.
Beredskapshensyn er kanskje det
viktigste argumentet for å være
varsom med en for stor grad av
desentralisering av energisektoren,
mener utvalget, som på sitt møte 6.
desember slo fast at Defo fortsatt
kommer til å ha full oppmerksomhet i denne debatten som er så
avgjørende for eksistensgrunnlaget
for landets distriktsenergiverk.
Andres Sætre fra Tinn Energi er
utvalgets leder.

NYTT FRA UTVALGENE: Omsetningsutvalget

Omsetningsutvalget i arbeid
Defo og KS Bedrift Energis felles
kraftomsetningsutvalg er nå etablert og i arbeid. Alf Vee Midtun fra
Rauma Energi er leder av utvalget.
På møtet den 30. november ble det blant
annet fastslått at bransjen ikke kan ta
sjansen på at det ikke blir en totalfakturering fra kraftleverandørene. Det må derfor
drøftes hvilke utfordringer og mulige
endringer i organisering av kraftmarkedet
dette vil gi for selskapene.
Utvalget listet opp en rekke utfordringer
som Defo og KS Bedrift Energi må orientere
om, og som medlemmene må ta stilling til.

Som hovedutfordringer ble nevnt:
• en eller to kontrakter mellom kunden og
bransjen?
• stenging og struping?
• skal HUB foreta leverandørbytter
og flyttinger?
• eierskap til HUB?
• økonomisk grenseoppgang mellom
kraftleverandør og nettselskap?
• leveringsplikten til kraftleverandør?
• er synlighet av nettleie i faktura nødvendig?
• kundekontakt?
• nøytralitet – dele basene?
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Dyrestrømbrudd
Hafslund har sett på hvilke dyr som har gitt strømbrudd i sitt område de siste fem årene, ifølge www.europower.com. I snitt har
selskapet årlig 150 brudd som skyldes dyr. Her nevnes vanlige
dyr, uvanlige dyr, dyr med ni liv eller mindre, og spesielle dyr.
Men Hafslund har glemt det farligste av dem alle: Tispa Dagmar.
Fra å være en vanlig, traust norsk dame endret hun for ett år
siden fullstendig karakter og ble et svindyrt villdyr.
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