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Lik nettleie – er det så lurt?
Senterpartiet vil ha lik nettleie for alle i Norge.
– Er det så lurt, spør FSNs daglig leder Knut Lockert,
som er redd for at det vil gi mindre lokalt selvstyre.

Det var på Senterpartiets landsmøte nylig at olje- og
energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) opplyste at han
vil utrede et system for lik nettleie uansett hvor du bor i
landet. Bygdefolk betaler jevnt over mye høyere nettleie
enn byfolk, og det mener Riis-Johansen er urettferdig.
Han sammenlignet strøm- og postdistribusjon, og mente
at når det koster like mye å sende et brev i hele landet, så
bør det også være slik med strøm.

– Økt produksjon av fornybar energi vil kreve store
nettinvesteringer som delvis må belastes de lokale
nettselskapene. Det vil føre til enda høyere nettleie i de
områdene som produserer ny fornybar energi. De må vi
unngå, ellers kan dette gi økt lokal motstand mot klimavennlige prosjekter, sa Riis-Johansen.
– Det er ulike måter å løse dette på, men vi mener
at de som bygger ut småkraft og vindkraft må ta hele
kostnaden med å koble seg til strømnettet. Ellers sender
de jo regninga til naboene, og det er uholdbart, sier Knut
Lockert til Nationen.

Milliarder for likhet
Om hele landet skal få like billig nettleie som i Osloområdet, trengs det subsidier i størrelsesorden tre til fire
milliarder kroner, har Nationen regnet ut. Statssekretær
Sigrid Hjørnegård (Sp) i Olje- og energidepartementet
innrømmer overfor avisa at det er snakk om en revolusjon.
– Nå skal vi først utrede hvordan dette kan gjøres, et
arbeid hele regjeringen står bak, sier hun.
Mister handlefrihet
Daglig leder Knut Lockert i FSN påpeker at årsaken til at
nettleia er større i distriktene er at det der står et større
linjenett bak hver abonnent. Derfor trenger nettselskapene
å kunne ta en større avgift for vedlikehold.
– Jeg frykter at de lokale nettselskapene mister
handlefriheten, og at staten etter hvert tar over mer og
mer av styringa, sier Knut Lockert, som likevel er glad for
at departementet i hvert fall først skal utrede konsekvensene
av ulike alternativer. – Jeg er enig i at forskjellene i nettleieprisene er for stor, men en utvidet utjevningsordning
vil minske denne forskjellen.
Regninga til naboen?
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen tok også opp
problemstillingen rundt at strømkundene må betale for utbygging av nye linjer ved for eksempel utbygging av småkraft.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen
vil utrede lik nettleie for alle i Norge.
Foto: Torbjørn Tandberg
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Vant selvfølgelig i Høyesterett
Kvinnherad Energi vant over staten i Høyesterett.
Det mener adm. direktør Terje Enes var en selvfølge.
Nå forberedes erstatningskrav.
– Det er misbruk av maktapparatet når man må til
Høyesterett for å få stadfestet noe som allerede er
avklart, sier Terje Enes til NettOpp.
Stanset arbeidet
Det var i januar 2007 at Fylkesmannen i Hordaland
besluttet å stanse Kvinnherad Energis arbeid med
oppgradering av et mindre kraftanlegg opprinnelig bygd
i 1920 i det som fra 2005 var et vernet landskapsområde.
Energiselskapet hadde de nødvendige tillatelser fra Oljeog energidepartementet, Miljøverndepartementet og
NVE. Fylkesmannen besluttet imidlertid å stanse arbeidet
etter plan- og bygningsloven fordi de mente dette var et
større bygg- og anleggsarbeid som krevde at reguleringsplan måtte utarbeides.
Vant, tapte og vant
Energiselskapet reiste sak mot staten v/Miljøverndepartementet. Tingretten fant pålegget om stansing ugyldig og at
staten er ansvarlig for økonomiske tap som selskapet ble
påført på grunn av det ugyldige vedtaket. Lagmannsretten

frifant imidlertid staten, men
Kvinnherad Energi anket til
Høyesterett og ankeutvalget
slapp saken gjennom.
Høyesteretts flertall fant
at vedtaket om å stanse
arbeidene var basert på
feil forståelse av plan- og
Adm. direktør Terje Enes
bygningsloven § 113 jf.
i Kvinnherad Energi er
§ 23 nr. 1 når manglende
fornøyd med avgjørelsen
reguleringsplan ble brukt
i Høyesterett.
som generell begrunnelse
for å stanse et ellers lovlig
arbeid for derved å håndheve
kommunens plikt til å utarbeide reguleringsplan.
Tingrettens dom ble enstemmig stadfestet for så
vidt angår ugyldighet og erstatning.
5–10 millioner
Terje Enes sier til NettOpp at erstatningskravet mot
Miljøverndepartementet tidligst kan være klart sommeren
2010. – Først når kraftstasjonen er ferdig vet vi noe om
produksjonsbortfallet, men vi ble jo forsinket med 2,5 år.
Jeg antar at omfanget på erstatningskravet vil ligge på
mellom 5 og 10 millioner kroner, sier Enes.

Nytt fra DLE/DSB-utvalget

DLE-arbeidet i 2009
DSB har varslet en tilsynsaksjon i uke 17 med fokus på
risikohåndtering. Dette kommer i tillegg til instruksen for
året, og omfanget er uklart. Utvalget oppfordrer derfor
DSB til å inkludere aktivitet i slike aksjoner i den årlige
instruksen for DLE. Hvis aksjoner av en eller annen
grunn kommer etter at instruks og tilsynsplan er fastlagt, bes DSB konkretisere krav til innsats tydeligere og
med åpning for justering av tilsynsplanen.

DLEs plass i nettselskapet
Det rapporteres om tydelig organisering og rutinemessig
rapportering av DLEs virksomhet til ledelse og styre i
nettselskapet, og egne budsjetter. Utvalget konkluderer
med at DLEs rolle etter ny forskrift er akseptert som en
fullverdig del av nettselskapets ansvar og virkeområde.

DLEs forhold til DSB
Utvalgsmedlemmene registrerer at de regionalt ansvarlige
for DLE er på plass i alle regioner, og at regionene som
samarbeidsorgan for DLE styrkes gradvis. DSBs felles
arbeidsgruppe for de regionansvarlige bør gi mer lik
behandling av saker overfor DLE.
Utvalget etterlyser at DSB selv bør ha ressurser til
sentralt utarbeidet informasjonsmateriell. Likeledes
imøteses et nytt og forbedret rapporteringsverktøy
overfor DSB.
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DLE-web er på rett vei, men utviklingen har tatt
lang tid.

Samordnet brann- og eltilsyn
Det er ikke innlysende at samordning av brann- og
eltilsyn er rett modell for hele landet og alle nettselskap,
sett ut fra faglig forsvarlige krav til tilsyn. Utvalget
anser det ikke å være riktig at ansvar for branntilsyn
blir pålagt nettselskapene, heller ikke delansvar. Hvis
noen benytter en slik modell, må denne falle inn under
kategorien informasjon i tilsynsplanen.
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