
DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS . NR. 230 . 2014 . www.nationen.no

* NÆRINGSLIV· 6

Laksekamp gjør
ikke alle til lags

Krever erstatning
for rovdyrvern

TILBAKE
TIL START
«Russland
er igjen den
potensielle

trusselen som
skal forme

norsk
forsvars- og
sikkerhets-
politikk.»

* POLITIKK· 8
Færre leld{asjer
fra statsbudsjettet
Regjeringen Solberg
har røpet langt mindre
fra årets statsbudsjett
enn de rødgrønne gjorde.

* LANDBRUI<· 9
Bøndene Icrever
I{ompensasjon
I fjOl'fikk bøndene avgifts-
økninger i statsbudsjettet.
I år krever de at løfter
om skattelette innfris.

* NÆRINGSLIV .io-n
Flere vil ha med
guide på fisl{etur
Flere og flere leier guide
for å finne fram til gode
fiskeplasser langs elver
og til gode fiskevann,

~
Tar brodden av
gammelt hodebry
1200 år har gullveps voldt
ekspertene hodebry, Nå er
løsningen funnet.



NYHETER· SAMFERDSEL
I .* Strømnettet
En rekke kraftverk i distriktene vil
forsvinne hvis Reiten-utvalgets forslag til
ny strøm nett-organisering vedtas. Det
mener Distriktenes energiforening.

Spår kroken på
døra for lol{ale
kraftselskaper
I mai overleverte et utvalg, ledet
av tidligere Hydro-leder Eivind
Reiten, sin rapport med forslag
til ny organisering av det norske
strømnettet til olje- og energimi-
nister Tord Lien (Frp).
Utvalget foreslår blant annet at

det må bli færre og større kraft-
selskaper.
Sist uke gikk høringsfris-

ten til rapporten ut. Sammen
med KS Bedrift Energi, som
organiserer 80 mindre og mel-
lomstore nettselskaper, varsler
Distriktenes energiforening
(Defo) kamp mot «strømstans»
i distriktene.
- Rapporten viser at det ikke er

store forskjeller mellom små og
store selskaper når det gjelder ef-
fektivitet eller leveringskvalitet
Samtidig er det til dels store for-
skjeller mellom de mindre selska-
pene igjen, sier daglig leder Knut
Lockert i Defo.
De små er nemlig både blant de

beste og dårligste strømleveran-
dørene.
- Dermed ryker argumenter

om at alt blir så meget bedre hvis
vi fjerner de mindre selskapene.
Da fjerner man de beste i klassen

DEI(I<ER BEHOV
«l dag kan ansa tte
jobbe på tvers av
avdelinger, og bidra
der det er behov. Den
muligheten blir borte
hvis forslaget går
gjennom»

KNUT lOCKERT, DAGLIG LEDER
l DISTRIKTENES ENERGTFORENING.

og dyrker middelmådighet, sier
Lockert,

Vil splitte opp selskapene
Samtidig vil Reiten-utvalget splitte
opp kraftselskapene. Det vil skille
ut nettdriften, som driver med mo-
nopolvirksomhet, fra konkurran-
seutsatt virksomhet som kraftpro-
duksjon og strømsalg, Selskapene
skal også ha egne ansatte og styrer.
Ordningen kalles et selskapsmes-
sigog funksjonelt skille.
Idag er det bare selskaper med

over 100.000 kunder som er på-
lagt et slikt krav. For å hindre
kryssubsidiering foreslår utval-
get å fjerne den grensen, og la alle
selskaper omfattes av forbudet.
Det er skivebom, mener Defo

og KS Bedrift Energi. De er enige
i at det er viktig å forhindre krys-
subsidiering, men mener dagens
krav til regnskapsmessig skille
sikrer nøytralitet i små selskaper.
Lockert sier forslaget både er

en fordyrende, byråkratiserende
og lite fleksibelløsningfor de små
selskapene.
- I dag kan ansatte jobbe på

tvers av avdelinger, og bidra der
det er behov. Den muligheten blir
borte hvis forslaget går gjennom.
De ansatte blir låst til et område,
sier Lockert.

Nei til toreniding
Han mener regjeringen sier nei
til forenkling ogja til et mer tnng-
rodd system hvis de banker gjen-
nom forslaget ..
- Det er umulig effektiv bruk av

arbeidskraft. Hvis et selskap med
30 ansatte må sette bort ti av dem
i et egetnettselskap, så sier detseg
selv at det er problematisk. For,
det første får de ikke bruke res-
sursene sine optimalt, og for det
andre vil oppdelingen påføre dem
store kostnader sier han.
I dag finnes det 148 større og

mindre selskaper. Lockert sier
forslaget vil bety kroken på døra
for flere av de minste.
- Det er veldig alvorlig. Med et

slikt system vil de over tid ikke ha

Falda
Reiten-utvalget* Utvalget, ledet av EivindReiten,
ble opprettet av daværende Olje-og
energiminister OlaBorten Moe imai
2013.* Oppgaven var å greie ut om
hvordan framtidens strøm nett kan
orqaniserast bedre.* Før utvalget ble opprettet, hadde
ministeren flere ganger sagt at han
ønsket færre og større selskaper.

Kilde: Olje- og energidepartementet

nok penger til å gjøre jobben sin.
Det vil ramme dem dramatisk, og
mange vil forsvinne. Vi har fått til-
bakemelding fra flere energiverk
som må legge inn kortene hvis det-
te forslaget blir noe av,sier Lockert.

Rammer distriktene
Kristin Lind i KS Bedrift Energi
er redd forslaget vil ramme næ-
ringsutviklingen og kvaliteten på
strømleveransene i distriktene.
- Hvis en mister disse selska-

pene, vil det føre til en negativ bo-
utvikling i de aktuelle distriktene,
som følge av tap av viktig lokal
kompetanse. Det igjen kan starte
en negativ spiral som over tid vil
ødelegge muligheten for lokal
næringsutvikling, sier hun.
KS Bedrift Energi vil nå følge

opp saken i Olje- og energide-
partementet. I tillegg vil de prate
med de ulike partiene på Stortin-
get og argumentere for deres syn.
- Vi vil tydeliggjøre for politi-

kerne hvilke konsekvenser dette
kan få for lokalsamfunn. Når lokal
kompetanse forsvinner, blir også
beredskapsstyringen dårligere. I
tillegg vil få en dårligere leveran-
sekvaliteten, sier Lind.

STEFAN OFFERGAARD
stefan.offergaard@nationen.no

nationen.no
Se hele rapporten til
Reiten-utvalget på nationen.no
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Investeringer og

tornføres for

Vurderer høringsuttalelser: Ekspertgruppen ledet av Eivind Reiten (til høyre) la

Reiten åpner for
Eivind Reiten er ikke overrasket over at
kraftselskaper ikke vil splittes opp, men
mener det er til det beste for samfunnet
og forbrukerne.
Ekspertgruppen ledet av Eivind
Reiten ønsker først og fremst å
skille nettselskaper fra produk-
sjonsselskaper for å hindre krys-
subsidiering.
- Den tette integrasjonen mel-

lom nettvirksomhet og aktivite-
ter knyttet til produksjon og om-
setning kan gi høyere nettkostna-
der enn nødvendig og bidrar ikke
til en hensiktsmessig nettstruk-
tur, heter det i rapporten.

- Selskapsmessig og funksjo-
nelt skille gjør de ulike aktivitets-
områdene mer transparente og
hindrer uheldig sammenblan-
ding mellom nettvirksomhet og
annen virksomhet, skriver utval-
get.

Stiller I(rav
Eivind Reiten sier til Nationen
at de vil stille krav om skillet for
å få mer rasjonell drift ut av sel-
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fram sin rapport om et bedre organisert strømnett til olje- og energiminister Tord Lien i mai. Nå er hØringsfristen ute, og departementet er i ferd med å vurdere uttalelsene. FOTOoSKJALG BØHMERVOLD

dispensasjon i spesielle tilfeller
skapene. Han tror kravet vil føre
til flere sammenslåinger, men
understreker at det er eierne som
bestemmer.
- For mange vildet være natur-

lig å slå seg sammen, men for an-
dre vil det åpenbart være irrasjo-
nelt. Dakan det være aktuelt med
dispensasjoner, men det vil være
unntakene og ikke hovedregelen,
sier han.

URASJONELT
«For mange vil det
være naturlig å slå
seg sammen, men for
andre vil det åpenbart
være irrasjonelt.»

Størrelse er ikke viktigst
Når det gjelder debatten om hvor
mange nettselskaper somer opti-
malt, understreker Reiten at det
ikke er antall nettselskaper og
størrelsen på dem somer viktigst,
men selskapenes evne til å løse
sine oppgaver.
- Vi har sagt klart fra i rappor-

ten at for oss er det ikke størrelse
somer stikkordet, men vivil skille
monopolvirksomhet ogall annen
virksomhet. Derfor foreslår vi å
endre kravene, og det vil nok ha

NVE kan gi dispensasjon
Selskapene skal ifølge forslaget få
en tilpasningsperiode på tre år for
å møte de nye kravene, og det åp-
nes for atNVE«i særlige tilfeller»
kan gidispensasjon fra kravet.
- Distriktenes enegerifore-

ning og KS Bedrift energi sier
kravet er en dyr, byråkratisk
og lite fleksibel løsning for små
selskaper. Hva tenker du om
det?
- Jeg har ingen annen kom-

mentar enn at man kan se ulikt
på hva som menes med effektivt.
Å drive monopolvirksomhet med
annen kommersiell virksomhet
kan sees på som effektivt fra sel-
skapets side, men ikke nødven-
digvis fra samfunnet og forbru-
kernes side, sier han.
- Men blir det ikke lite effek-

tivt når 10 av 30 ansatte, som
tidligere jobbet i alle avdelin-
ger, blir låsttil kun en av dem?
- Det er vi klar over, og har

adressert det i rapporten. En kan
finne eksempler av denne typen,
og da må man stille spørsmål ved
om det er noe galt med selskapet
eller med reguleringen. I situa-

sjoner der det åpenbart er ura-
sjonelt å stille slike krav åpner vi
for dispensasjonsordninger, sier
han.

som konsekvens at det blir færre
selskaper, sier han.
Olje- og energiminister Tord

Lien (Frp) sier at de er i ferd med
å vurdere høringsuttalelsene og
deretter vil konkludere om hvor-
dan de skal følger opp de enkelte
tiltakene.
- Regjeringen er først ogfremst

opptatt aven sikker og kost-
nadseffektiv strømforsyning. Da
trengs det både investeringsins-
entiver, kostnadsfokus ogomstil-
lingsvilje.Det er grunnen til at vi
er opptatt aven robust struktur i
nettsektoren og organisering av
nettet som er forberedt på utvik-
lingen avframtidas kraftnett, sier
han.

EIV[ND REITEN
LEDER FOR EKSPERTGRUPPEN BAK
RAPPORTEN OM ET BEDRE ORGANISERT
STRØMNETI
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