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Prioriterer nøytralitet foran beredskap
NVE har trukket nøytralitetshensyn foran beredskapshensyn når de krever egen
internettside for nettselskap
i konsern, mener RingeriksKraft som tviler på at dette
kravet er hjemlet i § 7–1.
– Det er ingen endringer eller innskjerpinger i forhold til tidligere tolkninger av
regelverket om nøytralitet fra NVEs side.
Forskriften ligger fast og veilederen er
ment som hjelp til å etterleve forskriften,
sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen
Fossdal til NettOpp, som presiserer at
vi her tar opp et viktig anliggende for
NVE som regulator for kraftmarkedet.

AVVIK PÅ GODKJENT
Det var den 21. april i fjor at NVE sendte
ut en veileder om nettselskapenes
nøytralitet på Internett. Fem dager før
hadde Ringeriks-Kraft nøytralitetstilsyn
fra NVE. Avvik ble funnet og lukket, og
den 3. juli fikk selskapet skriftlig beskjed
fra NVE om at internettsiden var klarert.
Den 16. oktober ble nettsiden som var
godkjent 3. juli beheftet med flere avvik
etter nytt tilsyn fra NVE.
– Ringeriks-Kraft ble på tilsynet i
april 2009 orientert om at veilederen
var under utarbeidelse. Det ble også
gjort rede for at NVE ville gjennomføre
et eget internettilsyn senere og at dette
tilsynet ville følge den nye veilederen,
sier Marit Lundteigen Fossdal til NettOpp.

FORVIRRENDE FOR KUNDENE
Det går fram av den nye veilederen at
viktig informasjon om nettselskapets
virksomhet som i seg selv er nøytral
ikke kan presenteres på en inngangsside til konsernet.
«Dette vil vanskeliggjøre og skape

forvirring i informasjonsarbeidet overfor
kundene ved bruk av internettsider som
informasjonsmedium. Viktige spørsmål
knyttet til strømforsyningen, blant annet
informasjon om beredskapsforhold
og strømbrudd må dermed fjernes fra
konsernsidene. Her har NVE etter vår
mening trukket nøytralitetshensyn foran
beredskapshensyn», skriver RingeriksKraft i sitt brev til NVE.

DIALOG
De viser også til at denne problemstillingen er kontroversiell i bransjen, og
at det til tider er vanskelig å forstå det
skjønnet som NVE utøver i slike saker.
Ringeriks-Kraft anmoder derfor om at
det gjennomføres en dialog med bransjens
interesseorganisasjoner om dette. «Her
bør det avklares hvorvidt det er mulig
med en tilnærming mellom NVE og
bransjen innenfor nøytralitetstolkningen.»

BESTRIDER GRUNNLAGET
Ringeriks-Kraft mener at holdbar
nøytralitet ut fra kravene i § 7–1 kan
oppnås ved skille mellom overordnet
og underordnet nivå innenfor samme
nettsted slik NVE tillot fram til 21. 4.

Distriktenes energiforening Defo
Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo
www.defo.no

Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no

2009. Selskapet kan ikke se annet enn
at nøytralitetsplikten må være oppfylt så
lenge startsiden og nettselskapets side
er nøytral.
Ringeriks-Kraft gjør det helt klart at
de ikke er enig i NVEs vurdering og at
de stiller seg tvilende til om dette kan
hjemles i § 7–1. «I denne sammenheng
kan vi ikke se at dette pålegget kan ha
vært avveid i forhold til beredskapsforskriften §3–7 og i forhold til forskrift om
leveringskvalitet i kraftsystemet § 2–3,
tredje ledd», skriver selskapet.

INGEN INNSKJERPING
– NVE har ikke foretatt en innskjerping
av regelverket, fastslår seksjonssjef Thor
Erik Grammeltvedt overfor NettOpp.
– Det vi har gjort er å tydeliggjøring de
kravene som er fastsatt i avregningsforskriften § 7–1, i lys av den betydningen
internett over tid har fått som kommunikasjonskanal mellom nettselskap og
kunder. At mange av nettselskapene
ikke har hatt en praksis som er i tråd
med denne tolkningen betyr ikke at vi
har skjerpet kravene, men at vi først nå
har forklart hvordan regleverket skal
forstås, sier Grammeltvedt.
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Den absolutte nøytralitet på
kraftkonsernenes hjemmeside vil kanskje gi et bedre
grunnlag for konkurranse
mellom kraftleverandørene i
kraftmarkedet. Det vil i hvert
fall bidra til en ytterligere
nøytralisering av kundene, som
har problemer nok med å forstå
hvordan markedet fungerer og
«kraftverket» er organisert.

Trondheim kommune har tapt seks
milliarder kroner på salget av Trondheim
Energiverk. – Tyveri fra innbyggerne,
sier AP-politiker Rune Olsø til Kommunal
Rapport.
Olsø var kommunalråd og en av dem
som kjempet imot da den Høyre-styrte
kommunen solgte Trondheim Energiverk til Statkraft for 5, 8 milliarder kroner
sommeren 2002. Han mener i dag at
verdiutviklingen for henholdsvis everket
og kraftfondet er bevis godt nok på at
salget var en gigantisk bommert.
– Å selge vannkraft er ekstremt dårlig
forretning, sier Olsø til Kommunal
Rapport, og advarer andre som
vurderer å selge sine kraftaksjer.

NVE har «nytolket» avregningsforskriftens § 7–1 slik at de nå krever at
det opprettes to unike nettsteder hvor
det er informasjon fra nettselskapet på
ett sted, og informasjon fra kraftleverandøren på et annet. De to nettstedene skal ha ulik nettadresse slik
at internettstedet for nettvirksomheten
framstår med eget navn.
Med skylappene på ser dette ut
som et godt tiltak for å gi et bedre
grunnlag for konkurranse mellom
kraftleverandørene i markedet, og det
blir enklere for NVE å føre tilsyn med
nettselskapenes internettside.

MEN HVA MED KUNDENE?
Det er bra at NVE er opptatt av leverandørskifte, men det er ikke manglende nøytralitet på internettsidene
som gjør at det er så få som skifter
kraftleverandører. Årsaken er først og
fremst at elektrisk kraft er et lavinteresseprodukt. Kundene er mye mer

Defo er med i et felles prosjekt om den
framtidige nettreguleringen sammen
med Energi Norge og KS Bedrift. Dette
prosjektet skal etter planen lande med
et forprosjekt i løpet av mars. Deretter
skal det vurderes hvorvidt og hvordan
man skal gå videre med dette arbeidet.
Defo har i et brev varslet Energi
Norge om at de vil avvente resultatet
av forprosjektet før det tas stilling til
om Defo vil delta i en styringsgruppe i
tilknytning til det videre arbeidet.

ERIK S. WINTHER GÅR AV
FOTO: BJARNE LANGSETH

opptatt av informasjon om leveringssikkerhet, strømbrudd, beredskap og
andre viktige tjenester som et nettselskap bidrar med til lokalsamfunnet.
Disse tjenestene vil NVE nå gjøre det
vanskeligere for kundene å skaffe seg
informasjon om.
Hvor langt skal detaljreguleringen
gå for å perfeksjonere detaljer som
har liten verdi for kundene når konsekvensene blir så alvorlige for viktige
samfunnsoppgaver?
Vi har eksempler på at montører
som er i kontakt med kunder ikke får
lov til å svare på om konsernet de
representerer selger strøm. Da er
nøytraliteten blitt en parodi som
nøytraliserer kundene i forholdet til en
hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet.

Vurderer videre samarbeid Fellesmøte om omsetning
FOTO: BJARNE LANGSETH

Milliardtap
på everksalg

C³nigVa^hZg^c\Vk`jcYZcZ

Adm. direktør Erik S. Winther (67) i
Gudbrandsdal Energi går over i pensjonistenes rekker 1. august. Det har han
varslet både eiere, styret og ansatte om.
Erik S. Winther har vært styremedlem
i FSN og sitter i dag som utvalgsleder
for Defos omsetningsutvalg.
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Defos omsetningsutvalg har hatt konstruktive møter med NVE, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet. Daglig leder Knut Lockert
sier at han opplever at Defos problemstillinger er blitt tatt på alvor fra alle
parter, og at nå er tiden inne for å samle
alle parter til et fellesmøte.
– Vi håper at vi sammen kan komme
fram til et sett av regler som gjør
omsetning av elektrisk kraft til et
område med større grad av sikkerhet
for kunden, samtidig som det opprettholdes en fair men knallhard konkurranse mellom tilbyderne i bransjen, sier
Knut Lockert.
Møtedato er enda ikke klar, men det
tas sikte på rundt midten av mars.
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Styret i Defo vedtok på møtet den 10. februar
følgende mandat for beredskapsutvalget:
Beredskapsutvalget skal bidra til en
beredskap som tar hensyn til samfunnets
sårbarhet. Beredskapsutvalget bør bidra til
at beredskap ses i sammenheng med økonomiske rammevilkår. Beredskapsutvalget
bør bidra til at beredskapsarbeidet inngår i
daglig drift, vedlikehold og investeringer.
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Brukerrådet støtter
nettprosjekter
FOTO: TROND ISAKSEN FOR STATNETT

Statnetts brukerråd støtter de
to omstridte nettprosjektene på
Vestlandet, og ber i et brev til oljeog energiministeren om at linjene
realiseres raskt.
Det er viktig å holde en god framdrift
i nettprosjekter som er sentrale for
forsyningssikkerheten av kraft, og for
tilrettelegging for økt fornybar kraft i
Norge, mener brukerrådet. Det henvises
i brevet til at det er viktig å sikre løsninger som ivaretar viktige samfunnsmessige avveininger og at demokratiske
spilleregler ivaretas på en god måte.
«Energimyndighetene må likevel ha en
god framdrift med hensyn til tid for å
unngå at for eksempel hensyn til forsyningssikkerhet ikke blir godt nok ivaretatt.

Men det presiseres at nettprosjekter
som bidrar til redusert klimautslipp kan
innebære mer naturinngrep.

STORE KONSEKVENSER

UNNGÅR FORSINKELSER!

I verste fall kan en unødvendig sen
framdrift føre til at for eksempel forsyningssikkerheten blir truet; at forbruk blir
utkoblet eller at forbrukere i et område
får unødvendig store merkostnader
gjennom høyere kraft- og nettkostnader.
Det kan forårsake store ulemper for
både næringsvirksomhet og for private
husholdninger. I andre tilfeller kan sen
framdrift hemme utviklingen av ny
fornybar kraft.
Brukerrådet viser også til at konsesjonsbehandling av nettprosjekter framover i større grad vil kreve avveininger
mellom ulike miljøhensyn, og forholdet til
kostnads- og teknologiutvikling i nettet.
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I forbindelse med analyse av tariffmessige
konsekvenser for en eventuell utvidelse
av sentralnettet, vil NVE i samarbeid med
Statnett samle inn data for avregningspunktene i dagens regionalnett. For å få
samlet inn dataene vil NVE ta kontakt med
landets om lag 50 nettselskap som har
regionalnettsanlegg.
NVE arrangerer med denne bakgrunn et
arbeidsmøte 17. februar kl. 1200–1400
med ressurspersoner fra nettselskapene.
Problemstillingene er:
s (VILKE DATA BR SAMLES INN OM
hvert punkt?
s (VOR LANGT TILBAKE I TID SKAL LASTDATA
forbruksdata samles inn fra?
s (VORDAN SKAL RAPPORTERINGEN GJENNOMføres i praksis?

Når det gjelder Sima – Samnanger
legger Statnett til grunn at linjen kan
settes i drift i 2012 dersom rettskraftig
konsesjon mottas før april i år. Et senere
tidspunkt vil forsinke prosjektet på
minimum ett år. Ifølge Statnett vil dette
gi utslag i en lengre periode med
dårligere forsyningssikkerhet i Bergen
enn ønskelig.
Også når det gjelder Ørskog – Fardallinjen blir det pekt på at det haster med
å komme i gang med arbeidet. Byggingen vil kreve tre sommersesonger
og det er viktig å få med seg førstkommende sommer slik at linja kan settes i
drift i 2013.
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NTE har helt bevisst valgt å sette nettleia for privatkunder svært høyt, selv om
nettkostnadene er lavere enn for mange
andre kraftselskaper. En oversikt fra NVE
viser at NTE tar ut aller mest fra sine
privatkunder – hele 32 øre mer enn de
reelle kostnadene.
Kilde: Europower/Trønder-Avisa.

FRAVÆR FRA VIRKELIGHETEN
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I anledning disse nærværende fraværsdebatter siterer
vi fra en bedrifts regelverk om fravær og sykdom:
Sykdom er ingen fraværsgrunn.
Attest fra lege er ikke lenger gyldig. Kan du gå til lege,
kan du også gå på jobben.
Dødsfall
Eget dødsfall aksepteres som gyldig fraværsgrunn.
Firmaet skal i slike tilfeller ha varsel om dette to uker
i forveien slik at en vikar kan læres opp.
Kilde: www.humorkanari.com
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