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Skyv ikke kostnadene
over på kundene!
Det er urimelig at produsenter som genererer større
investeringer ikke bærer kostnadene selv, men velter
dette over på de øvrige kundene i nettområdet. I noen
tilfeller betaler forbrukerne for overføring av kraft ut
av regionen. Slik kan det ikke være.
Dette går blant annet fram av FSN og KS Bedrifts høringsuttalelse til forslaget om endring av energiloven.
Olje- og energidepartementets forslag går i hovedsak
ut på at det innføres en tilknytningsplikt for produksjon på
alle nettnivå og en tilknytningsplikt for forbruk på regionalog sentralnettsnivå. Videre foreslås det innført krav om
eierskap til nettselskapenes eiendommer og konsesjonsplikt for lavspent fordelingsnett.
Utfordringer i lokalmiljøet
FSN og KS Bedrift er grunnleggende positiv til at det
kommer mer miljøvennlig produksjonskapasitet inn i
kraftmarkedet, og er derfor positiv til forslaget om
tilknytningsplikt for produksjon. Organisasjonene mener
imidlertid at det ikke er tilfredsstillende å finansiere
tilknytning av produksjon gjennom økt nettleie alene.
Utgangspunktet må være at produsentene selv tar
kostnadene ved investeringen.
«Det kan synes som om forslaget legger til grunn at
netteiere skal være fornøyd dersom inntektsrammene går
opp og netteier på den måten får finansiert investeringen
som produsentene genererer», heter det i uttalelsen, hvor
det også presiseres at netteierne ikke ønsker å bidra til et
system som innebærer store utfordringer i lokalmiljøet.

FSN og KS Bedrift
har sterke innvendinger mot endringer
i energiloven
som kan føre
til at kostnader
ved ny produksjon
veltes over på
kundene.

samme tariff uansett. Dette mener FSN og KS Bedrift er
svært urimelig når det er produsentene som genererer
investeringen.
Kapitalsterke investorer
I brevet finner organisasjonene det betimelig å minne om
at bak de aller fleste småkraftprodusentene står det kapitalsterke investorer i dag. Med forslaget fra OED risikerer
man følgelig at kapitalsterke produsenter kommer billig
eller gratis på nettet, sender kostnadene til naboene i
området og selv høster store gevinster i kraftmarkedet.

Anleggsbidrag
I brevet vises det til at FSN og EBL er invitert til et samarbeid
for å finne gode løsninger for hvordan anleggsbidrag kan
innkreves i masket nett. Forslag til nye bestemmelser i
energiloven må ikke være til hinder for dette arbeidet.
FSN og KS Bedrift mener at adgangen til å ta anleggsEksempel Hardanger
bidrag må tas inn i lovteksten for å sikre tilfredsstillende
I høringsuttalelsen trekker organisasjonene fram et
finansiering av de som genererer kostnadene.
eksempel fra Hardanger der småkraft krever store nettI brevet går det også fram at FSN og KS Bedrift er
investeringer. Dersom ikke småkraftprodusentene selv
enige i forslagets betraktninger rundt samordnet
tar kostnadene ved investeringene øker rammen for Indre konsesjonsbehandling. På samme måten er de positive
Hardanger Kraftlag betydelig. Kundene i dette området
til forslaget om å lovfeste den allerede etablerte praksisen
kan få en kostnadsøkning i nettet på ca 65 prosent. Alle
om tilknytningsplikt for forbruk, men også her må det
forbrukerne
av
strøm
i
dette
området
må
ta
tarifføkningen.
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av nødvendige
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For produsentene spiller det ingen rolle, de betaler
inger har funnet sin løsning.
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EU kan utfordre nettet i nord
EUs fornybardirektiv vil kunne utfordre transportveiene fra vindkraftbassenget i nord. Det store
fornybarpotensialet i Finnmark kan bli et viktig
bidrag til Europas behov – men tilgangen hindres
av manglende nettforsterkning.
Det er en sterk vilje i Europa til å forplikte landene til å
gjennomføre relativt store omlegginger av energiforbruket
over mot fornybare kilder i løpet av de nærmeste 10–12
årene. EUs fornybardirektiv, som er planlagt vedtatt våren
2009, og som forutsettes å inngå i EØS-avtalen, vil omfatte
forpliktende og forholdsvis omfattende mål for landene i
EU og EØS-området. Dette vil medføre store utfordringer
for et generelt dårlig tilpasset europeisk strømnett – og
i Finnmark vil Norges dårligste sentralnett (se NettOpp
nr. 11- 2009) hindre tilgangen til Europas beste vindkraftpotensial.
Strategisk Skaidi–Varangerbotn
Gjennom Nordel-samarbeidet har de nordiske systemoperatørene, deriblant Statnett, vurdert en klimatiltaktilpasset nettutbygging som nettopp tar sikte på å møte
disse utfordringene. I de nordiske klimatiltaksorienterte
nettutbyggingsplanene inngår transportkanaler fra den
arktiske regionen som sentrale elementer.
«Det medfører at en eventuell beslutning om forsterkning Skaidi – Varangerbotn vil være en beslutning av
strategisk karakter i større grad enn en beslutning om
valg mellom dette og andre ellers likeverdige utbyggingsalternativer», heter det i Norut-rapporten om «Energiscenarier for nordområdene – om muligheter ved en bygging av ny 420 kV-linje Balsfjord – Skaidi – Varangerbotn».
Regjeringen som pådriver
Den strategiske karakteren i en slik beslutning styrkes
også av at det på russisk side er en økt interesser for
vindkraft, særlig på Kola-halvøya. En slik linjeforsterkning kan åpne for et samarbeid mellom Murmansk og
Finnmark om vindkraft som konkret kan bidra til å trekke
Russland inn i et samarbeid på et område der regjeringen
ønsker å være pådriver for en mer ambisiøs global klimaavtale etter 2012, samtidig som det vil kunne bidra til å
utvide perspektivet i den petroleumsfokuserte energidimensjonen som er sentral i nordområdedialogen
norske myndigheter har ført med Europakommisjonen,
EU-land og USA og Canada.
Ikke prioritert
Fornybardirektivet vil omfatte nasjonale mål for å nå
en overordnet målsetting om at 20 prosent av energiforbruket i EU-området skal komme fra fornybare kilder
i 2020.
I siste nettutviklingsplan er utbygging av ny 420 kV-linje
mellom Skaidi og Varangerbotn ikke av de tiltak som er
prioritert i perioden fram til 2018. «Hvis dette blir stående,
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På oppdrag fra Landsdelsutvalget for Nord-Norge og
Nord-Trøndelag, EBL Kompetanse, FSN, Varanger Kraft
og G7-gruppen i Finnmark har Norut Alta utarbeidet
rapporten «Energiscenarier for nordområdene – om
muligheter ved en bygging av ny 420 kV-linje Balsfjord
– Skaidi – Varangerbotn». Denne artikkelen har hentet
sitt grunnlag fra denne rapportens «Scenario 2 Sterke
klimaforpliktelser i Europa».
betyr det at denne linjen tidligst vil være i drift ved
utgangen av målperioden, og vindkraft fra Finnmark
vil da ikke være av de tiltak som inngår som bidrag for
å nå denne målsettingen», heter det i Norut-rapporten.
Beredskapsbasert
I rapporten bemerkes det også at det vil være knyttet
usikkerhet til en slik strategisk beslutning. Det må finnes
fornuftige anvendelser av den nye produksjonen i påvente
av økt etterspørsel fra transport- og petroleumssektoren.
Det er også ennå usikkerhet rundt handel mellom
landene basert på opprinnelsesgarantier. Forhandlingene
med Sverige om felles norsk-svensk grønt sertifikatmarked vil først få ny driv når konsekvensene av direktivet
er klarlagt. Det er også usikkerhet om hvordan Finland vil
velge å nå sine målsetninger. Dette skulle tilsi at prinsippet
om beredskapsplanlegging av framtidig nettutbygging vil
måtte veie tungt.
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Ja til
utkoplbar
reserve

FSN i lobbygruppe

I sitt høringssvar til endring av kapittel 15 i høringsforskriften sier FSN og KS Bedrift at de foretrekker at
nettselskapene fortsatt kan tilby utkoplbar kraft med
lavere tariff med en nettbasert begrunnelse, men at to
år bør være en rimelig omstillingstid.
OED er tydelig på at elektrisk energi til kjeler og annet
utkoplbart forbruk fra nå ikke er ønskelig. Bakgrunnen
er regjeringens ønske om at utkoplbart forbruk ikke
lenger skal bidra til at elektrisitet utkonkurrerer ny fornybar energi i oppvarmingsmarkedet. Et påbud om lav
nettleie til slikt forbruk ønskes endret til en mulighet for
nettselskapene til å tilby utkoplbart forbruk med redusert
tariff hvis det er ønskelig ut fra nettmessige hensyn,
alternativt at muligheten til slik lav tariff tas helt bort.
Ikke lenger viktig
Opprinnelig var leveranser til elektrokjeler et potensielt
viktig marked for elkraft i overskuddssituasjoner i det norske
vannkraftsystemet, en fornuftig mulighet for å utnytte
ressursene i et produksjonssystem med høyst varierende
produksjon over tid. Med den etter hvert høye utvekslingskapasiteten med utlandet er ikke dette lenger så viktig.
Foretrekker utkoplbart
I høringssvaret vises det til at blant FSNs og KS Bedrifts
medlemmer er det varierende hvor stor andel av forbruket
som er utkoplbart, men at de erfarer at det finnes eksempler på at slik leveranse fra nettselskapets side har
en betydning som «utkoplbar reserve» i deler av nettet.
«Dette tilsier at vi foretrekker alternative 1, der nettselskapet
fortsatt kan tilby utkoplbar kraft med lavere tariff med en
nettmessig begrunnelse», heter det i høringsbrevet.
Rimelig omstillingstid
Det vises også til at det finnes avtaler om utkoplbar kraft
som leveres ut fra en bevisst lokal næringspolitikk, som
en ønsket situasjon for forbruker og nettselskap. Noen
av disse avtalene kan ikke åpenbart begrunnes med
«nettmessige forhold», men er forankret i avtaler med
forventning om en viss levetid.
FSN og KS Bedrift mener derfor at det er viktig av
hensyn til kundene at det blir gitt en rimelig tid til omstilling fra gjeldende forskriftskrav, «for eksempel at
gjeldende vilkår og avtaler kan videreføres i inntil to
år fra innføringen av nye regler».
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FSN er representert i en lobbygruppe oppnevnt av
Finnmark fylkeskommune.
Finnmark fylkeskommune har vedtatt å starte opp
arbeidet med en helhetlig energistrategi for Finnmark
som skal ta for seg både fornybar energi og petroleum.
Utviklingen av strømnettet vil være en viktig del av det
strategiske arbeidet framover, og fylkeskommunen har
derfor oppnevnt en lobbygruppe.
– Gruppen skal jobbe aktivt overfor sentrale
myndigheter i strømnettsaken, sier fylkesordfører
Runar Sjåstad. For uten fylkeskommunen skal NHO,
FSN, Øst- og Vest-Finnmark regionråd, og en rekke
energiselskaper være representert i gruppen.
Adm. direktør i Alta Kraftlag og leder i FSNs nordområdeutvalg, Per Erik Ramstad (bildet), vil
representere FSN i lobbygruppa.
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