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Taler distriktenes sak i
naturskjønne omgivelser
FOTO: NORPHOTO AS, ROBIN STRAND.

FSN har fått et nytt medlem fra naturskjønne omgivelser og med sterk distriktsvennlig profil. Adm. direktør Arvid Bekjorden i Stranda Energiverk er klar på at
små og mellomstore energiselskaper holder distriktene i live, at småkraft er en viktig bygdenæring og at
man aldri skal være først ute med ny teknikk.
Stranda Energiverk AS er et vertikalintegrert selskap
på Sunnmøre og 100 prosent eid av Stranda kommune.
Selskapet har om lag 3050 nettkunder og produserer om
lag 60 GWh/år. De var også et av de første energiselskapene som tok i bruk toveiskommunikasjon – og angrer
på det.
– Vi investerte altfor tidlig og har nå store problemer
med en teknisk løsning som ikke fungerer tilfredsstillende,
sier Arvid Bekjorden. – Løsningen er basert på kommunikasjon gjennom høyspentnettet, men forstyrrelsene er så
store at vi ikke klarer å samle inn alt av måleverdier.
Bekjorden er nå på intens jakt etter utstyr som kan
bidra til å få fjernet disse forstyrrelsene. Og konklusjonen
er etter en investering på 10-12 millioner for 7-8 år siden:
– Vær aldri først ute når ny teknologi kommer på markedet. Vent til den er utprøvd og forbedret.
Distriktenes kraft
FSN er tydeligvis nok utprøvd og forbedret til at Stranda
Energiverk nå er klar til medlemskap – og den ideologiske plattformen er det ingenting i veien med:
– Med vår størrelse er det helt klart det beste alternativ
å være medlem i KS og FSN. Vi må demme opp mot de
store og distriktsfiendtlige kreftene som i altfor stor grad
taler markedskreftenes og storprodusentenes sak.
Bekjorden mener også at en utstrakt sammenslåing
av distriktsenergiverkene vil utarme distriktene, svekke
beredskapen, redusere kraftig distriktsbefolkningens
servicenivå og føre til en massiv sentralisering.
– Distriktsenergiverkene er den beste lokale motoren
for å utvikle lokalt næringsliv og infrastruktur, slår Arvid
Bekjorden i Stranda Energiverk fast så det ljomer mellom
sunnmørske fjell.
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Geiranger er en naturskjønn og ettertraktet del av Stranda Energiverks leveringsområde.
Fra disse fjellene kommer det også kraft til bygde-Norge.
En høyt skattet kraft. Det har Arvid klare meninger om: – I
forhold til forslaget om beskatning av småkraftverk holder
Senterpartiet på å miste all troverdighet i lokalsamfunnet. Utbygging av småkraft er nå en av de viktigste nye
bygdenæringene og kan være med å gi ekstrainntekter til
bønder og grunneiere som vil sikre bosetningen i utkantene. Å rive ned det økonomiske grunnlaget for en slik satsing er en svært distriktsfiendtlig handling som Åslaug Haga
og Senterpartiet ikke kan være bekjent av.
Nå skal Stranda Energiverk bli mer kjent med FSN, og
omvendt. Det ser begge parter fram til. Og distriktene jubler
over å ha fått en ny talsmann gjennom en viktig kanal.
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Investeringsplikt?

Sentralnettstariffen reduseres
Forbruk/uttak får redusert tariffen fra kr 175 kr/kW i
inneværende år til 163 kr/kW i 2008. Produsentene beholder innmatingstariffen uendret fra inneværende år.
Det har Statnettstyret fastsatt om sentralnettstariffen for
neste år. Utkoblbart forbruk får også en viss reduksjon,
mens tariff for reaktivt forbruk blir uendret.

Private nett i tariffutvalget
Nettariffutvalget tok i sitt møte nylig opp problemstillinger
knyttet til private nett på lavspenningsnivå. Ola Bergheim
fra Nore Energi orienterte om slike problemstillinger i eget
område, og utvalget diskuterte hva som kunne gjøres.
Disse problemstillingene vil nå bli bearbeidet i et notat
med tanke på at saken legges fram i et møte med NVE.

Samling om nordområdene

Det kan bli vanskelig å sikre ny produksjon markedsadgang uten en eksplisitt plikt til å gjennomføre
nettinvesteringer, mener NVE. Direktoratet har derfor
lagt fram et forslag til lovtekst som skal ta sikre en
slik plikt.
Forslaget til lovtekst lyder slik: Alle som innehar konsesjoner for nettanlegg har plikt til å tilkoble nye produksjonsanlegg og om nødvendig investere i nettanlegg for
å sikre at slike tilknytninger kan gjennomføres innenfor
gjeldende krav til kraftsystemet. Det kan gis unntak fra
denne plikten når tiltaket ikke finnes i samsvar med
formålet med loven.
Produsenters rettigheter
NVE mener at behovet for en slik lovtekst ligger i at
dagens regelverk ikke gir nye produsenter rettighet til å få
nettilknytning om dette fordrer nettforsterkninger. Likedan
at konsesjonsmyndighetene ikke kan sikre at en ønsket
nettinvestering blir foretatt. Inntektsrammereguleringen
gir heller ikke klare incentiver til å gjennomføre en nettinvestering for å tilknytte ny produksjon. Konsekvensen av
dette kan bli at manglende nettinvesteringer forhindrer ny
produksjon, også der den er ønskelig av samfunnsmessige grunner, opplyste Nils Martin Espegren i sitt foredrag
på Norges energidager i oktober.
Rasjonell investering
Målsetningen med loven er å legge til rette for ny kraftproduksjon ved at det sikres samfunnsmessig rasjonelle
nettinvesteringer. Men en slik plikt bør forutsette at netteier og myndighetene finner at investeringen vil være
samfunnsmessig rasjonell. Alternative nettløsninger bør
kunne kreves utredet, og plikten bør gjelde alle netteiere.
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FSNs nordområdeutvalg er samlet igjen. Leif Edmund
Jankila fra Varanger Kraft Nett har gått inn som nytt
medlem etter Tor Arne Pedersen som sluttet i Varanger
Kraft. FSNs prioriteringer for nordområdesatsingen er
sentralnettsproblematikken, ny fornybar energi og utenlandskontakt. Utvalget har sendt en formell henvendelse
til EBL om en felles organisering av nordområdesatsingen i FSN og EBL.
FSNs nordområdeutvalg består nå av Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag, Eilif Amundsen, FSN, Leif Edmund
Jankila Varanger Kraft Nett og Bjarne Langseth, FSN.

Årsmøtet i rute
Medieutvalget er i rute med forberedelsene til neste års
store arrangement; årsmøtet med fagdag i Alta og Hammerfest 11. og 12. juni. Mange gode foredragsholdere er
på plass til fagdagen, og flere er på vei. Arrangementet
ellers er i vertskapets gode hender. Arbeidet med årsmeldingen er også startet opp, og her etterlyses gode
bilder fra FSN-året 2007. Det gjelder både bilder fra
arrangementet i Flåm og andre bilder som illustrerer
FSNs engasjement. Bildene kan sendes til Bjørg Brestad
i Valdres Energi.
Medieutvalget er også opptatt av at NettOpp og
hjemmesida vår fungerer best mulig. Ta kontakt med ros
og ris – og gode ideer til innhold.

Vil løse kostnadsfordelingen
Statnett bekreftet ovenfor organisasjonene
(bl.a. FSN) at man vil bidra til igangsetting av
en omfattende prosess i løpet av 2008 for å
finne saklig løsning på kostnadsfordelingen
mellom vanlige forbrukere, produsenter og
tungindustrien når de store investeringskostnadene slår inn for fullt etter 2009.
Statnett vil også inkludere organisasjonene
i arbeidet for å få til alternativ finansiering av
ekstrakostnadene med tvunget kabling av nye
400kV-linjer, elektrifisering av offshorevirksomheten og kostnadskrevende krisetiltak i
regioner med sterk underdekning på kraft i
situasjoner med tørrår.
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Flesberg vant mot EB i Høyesterett
Innløsningsvederlaget skal baseres på antatt omsetningsverdi, både ved innløsning som følge av
samtykkenektelse og ved forkjøpsrett i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.
Dette har Høyesterett slått fast i en dom 10. oktober i
år hvor Flesberg Elektrisitetsverk vant fram i en sak
mot Energiselskapet Buskerud.
Spørsmålet Høyesterett måtte ta stilling til gjaldt hvilke
prinsipper som skal gjelde for verdsettelse av aksjer når
aksjene må innløses fordi styret i selskapet nekter en
ekstern kjøper å bli eier. Saken har stor prinsipiell betydning for energiselskaper, som ofte vil ha klausuler om
samtykke fra styret ved kjøp av andeler. Høyesterett har
med dette avgjort en sak av stor prinsipiell betydning for
innløsning av aksjer som skjer som følge av omsetningsbegrensninger. Dommen er også viktig med hensyn til
å avklare den prinsipielle rekkevidden av Høyesteretts
tidligere dom i den såkalte Norway Seafood-saken.
Advokat Ulf Larsen i Advokatfirmaet Lund & Co førte
saken for Flesberg Elektrisitetsverk, som altså vant saken
mot Energiselskapet Buskerud ved sin advokat Marius
Juul Møller.
FOTO: NORGES HØYESTERETT

Omdømme og mediehåndtering

Temadag om samvirkeloven

I omdømmeprosjektet Energi er nå delprosjektet
Mediehåndtering godt i gang. Det arbeides nå med å tilby
ressurspersoner til rådgivning for medlemsbedrifter, det
utarbeides en veileder i mediehåndtering og det planlegges for regionale kontaktmøter mellom bedrifter og
media. I tillegg er det også opprettet kontakt med TNS
Gallup med tanke på en egnet spørreundersøkelse som
grunnlag for det videre arbeidet.

FSN og KS Bedrift arrangerer temadag om samvirkeloven 22. januar 2008 i Kommunenes Hus.
Program vil bli sendt ut i god tid. Om samvirkeloven,
se NettOpp nr. 8 - 2007.

Meld deg på Energi 2007!
Det er ikke for sent å melde seg på Energi 2007 i Oslo
den 20. – 21. november hvor også FSN er medarrangør.
Men det haster, spesielt med tanke på å få hotellrom på
Thon Hotel Bristol hvor arrangementet holdes.

Temadag Småkraft
Ny dato for temadag Småkraft er 23. januar.
Temadagen arrangeres i samarbeid med FSN og KS
Bedrift i KS-huset i Oslo. Programmet videreføres stort
sett som planlagt for de avlyste møtet 23. oktober, men
følgende emner blir innarbeidet: Fallerstatning basert
på forventet høyesterettsavgjørelse og revisjon av Lillekraftavtalen for tilknytning til nettet.
Se www.fsn.no for program og påmelding.
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