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Innspill fra Distriktenes energiforening, Defo til Stortingsmeldingen om 
energipolitikken.  

Defo er en interesseorganisasjon for 66 energiverk i Norge. På vegne av våre medlemmer peker vi i 
dette notatet på noen områder som Defo mener en bør se på i energimeldingen. 

Innledningsvis vil vi bemerke at vi er positive til en energimelding.  

Slik vi ser det bør det ligge en iboende premiss i energimeldingen at strømforsyningen må være av 
tilfredsstillende kvalitet til sluttkundene uavhengig av hvor man bor i landet.  Virkemidlene som tas i 
bruk gjennom nettreguleringen og KILE-ordningen, krav til beredskap mv må sikre en slik utvikling.  

Tatt i betraktning betydningen av et fungerende strømnett i det moderne Norge, bør dette innebære at 
energimeldingen ikke legger opp til et regelverk der en risikerer at det investeres for lite i kraftnettet.  
Som beskrevet i Stortingsmelding nr. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge står det på side 8 «den kritiske 
betydningen av strøm tilsier, etter regjeringens vurdering, at konsekvensene ved å bygge for lite nett 
er større enn konsekvensene ved å overinvestere.».   Dette er en viktig og riktig tilnærming etter vår 
vurdering.  

Kraftbransjen er fragmentert i oppfatningene i enkelte viktige spørsmål.  Det samme gjelder 
interessenter for øvrig med meninger inn mot kraftbransjen.  Det er slik vi ser det, sunt og naturlig og 
det som spilles inn fra de forskjellige interessenter vil naturligvis også bære preg av dette.  Det er 
derfor viktig at der det er uenighet knyttet til hva som er de reelle forhold og faktum i konkrete 
problemstillinger belyses i energimeldingen. Tilfredsstillende dypdykk i de faktiske realiteter sikrer 
gode løsninger. Det gjør ikke løse påstander.  

Det synes for eksempel å være uenighet i bransjen om hva som er den kritiske størrelse på et 
energiverk for å kunne henge med å følge den teknologiske utviklingen videre. Fra vår side mener vi 
at de små og mellomstore selskapene klarer seg bra.  Se bare på det så langt kanskje største 
teknologiløftet i nettbransjen i Norge, nemlig innføringen av AMS. Flere av de mellomstore og små 
nettselskapene har vært tidlig ute med innføringen av AMS. Det er de store nettselskapene i Norge 
som henger etter med utrulling av denne teknologien. De fikk sågar utsatt fristen fra 2017 til 2019 for 
å kunne rekke å gjennomføre AMS utrullingen.  

Det synes også å være uenighet til spørsmålet om en må være stor for å kunne gjennomføre 
nødvendige investeringer fremover.  Det er Defos vurdering at det er selskapets effektivitet og 
størrelsen på inntektsrammen satt opp i mot de oppgaver selskapet skal løse som avgjør dette.  Dette 
vil gjelde enten man er et stort eller lite selskap.  

Videre foreligger det en rekke samarbeidskonstellasjoner blant landets nettselskaper som også nå 
utvikles videre. Her ser man på felles innkjøp, AMS, kundesystemer, beredskapsordninger mv. I Defo 
mener vi dette er en utmerket måte og løfte selskapene til kundens beste.   
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For det tilfelle at energimeldingen ser på organisering av kraftnettet i Norge, så bør det samtidig 
brukes ressurser på å avdekke hva som er de underliggende faktiske forhold.  På den måten kan man 
også komme med forslag til gode framtidsrettede løsninger.  

Reitenutvalgets rapport om et bedre organisert strømnett. 

Ekspertgruppen om et bedre organisert strømnett «Reiten-utvalget» skal levere sin rapport den 30. 
april i år.  Forslagene i denne antar vi vil kunne være både viktig og gjennomgripende for 
kraftbransjen og deres kunder.  På den bakgrunn tror Defo at det vil være riktig å se innholdet i denne 
rapporten i sammenheng med det arbeidet som nå skal gjennomføres i energimeldingen.  

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Vi tror strømnettet sammen med en videre utbygging av fibernettet/bredbånd vil være de viktigste 
grunnsteinene som utviklingen av Norge skal bygge på fremover.  I lys av strømmens betydning for 
innbyggerne i Norge i dag er det overmåte viktig at det investeres tilstrekkelig for å sikre et 
tilfredsstillende nett.  Det må også investeres riktig og forholdsmessig sett i kabling og i luftspenn.  
Energimeldingen bør bidra til at levering av strøm settes på dagsorden i beredskapssammenheng på lik 
linke med brannvesen, sykehus og politi.  

Energimeldingen bør også sette lys på betydningen av tilfredsstillende beredskap i kraftselskapene 
som sikrer alle kunder ett kraftnett med god leveringskvalitet, uavhengig av om man bor eller driver 
næring i bynære strøk eller ikke.  

Defo er bekymret for at kravene til besparelser på drift vil gå på bekostning av beredskapen og da 
særlig i selskapenes randsoner der konsekvensene økonomisk er minst for selskapene ved utfall. 
Områdene utenfor de store byene er meget viktige for verdiskapningen i Norge og det er gjort store 
investeringer her og en bør motvirke at forsyningssikkerheten i disse områdene nedprioriteres.   

Med dette som utgangspunkt bør man i energimeldingen være opptatt at den rammereguleringen som 
kraftnettene basere sine inntekter på er så god som mulig og bidrar til at det er midler nok til at en kan 
foreta de riktige investeringene. Rammereguleringen må også hensynta det faktum at det å drive ett 
kraftnett i et værutsatt distrikt med lange avstander er annerledes enn å drive ett nett i bynære strøk.  

Defo er også opptatt av at en i beredskapssammenheng ser på betydningen av KILE- ordningen.  Vi 
støtter ordningen, men ser med gryende uro på en tendens der utkants-Norge kan bli nedprioritert 
gjennom incentivene som gis i ordningen til og både investere og gjenopprette først og best i bynære 
strøk, eller der det smerter mest for selskapets egen økonomi.  

Energimeldingen bør se på spørsmålet om vi står overfor en utvikling der grisgrendte strøk blir 
nedprioritert investeringsmessig og beredskapsmessig fremover og i så fall ta en aktiv stillingtagen til 
om dette en ønsket utvikling eller ikke.   

Fra Defos side er vi bekymret for at vi får denne utviklingen fremover med eventuelt færre og store 
nettselskaper sett i sammenheng med dagens KILE ordning.  

Nettariffer 

Vi går nå i en retning der kraftnettet i økende grad utfordres effektmessig. Det er derfor viktig å 
kombinere det faktum at det må investeres tilstrekkelig i nett, med nye muligheter for å tenke smart.  I 
energimeldingen bør en se på muligheter for alternativer til investeringer i nett så som innføring av 
effekttariffer.  Her bør en ta med i vurderingen om effekttariffer gir de ønskede virkninger eller om det 
blir nok en teoretisk tilnærming uten praktisk betydning.  
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Meldingen bør også vurdere å se på reglene rundt innkreving av anleggsbidrag i forbindelse med 
tilknytningen av ny produksjon med sikte på å forenkle disse.  Dette vil kunne gi fortgang i de 
kommende nettinvesteringer som skal sikre ny fornybar tilgang til nettet og det vil bidra til at de beste 
samfunnsmessige prosjektene kommer først. Med samme utgangspunkt bør en også ses på 
mulighetene for å innføre anleggsbidrag i masket nett. Dette siste særlig sett i lys av en eventuell 
elektrifisering av sokkelen.  

Nettariffer og utjevning 

Dersom det er et ønske å se nærmere på muligheten for å utjevne tariffen i energimeldingen, bør en ta 
med seg i vurderingen at det finnes enklere måter å utjevne tariffene på en gjennom fusjoner.  

Forskjellene i nettariffene er åpenbare. Eventuelle sammenslåinger av nettselskap kan i noen tilfeller 
være til fordel for distriktsområder med høy nettleie. Ved en modell der alle nettselskapene i et fylke 
slår seg sammen til ett selskap vil det fortsatt opprettholdes store forskjeller i nettariffene.  Forskjell i 
nettleien mellom Hafslund og Oppland fylke som er ca. 37 % vil bli opprettholdt. Tilsvarende kan det 
antas at forskjellen mellom Nordland fylke og Hafslund på ca. 50 % opprettholdes.        

Tariffutjevning kan løses vesentlig raskere og vesentlig enklere enn ved sammenslåinger av 
nettselskap. Som i dag over statsbudsjettet eller alternativt gjennom pålagt innbetaling fra alle 
nettselskapene til et utjevningsfond som etterpå fordeles ut til nettkundene i områder med høyest 
belastning. Et slikt fond kan f.eks. omfordele 120 mnok/ år. Dette tilsvarer ca. 7 promille av de totale, 
årlige inntektsrammene i Norge.    

Norge har et av de beste og mest konkurranseutsatte kraftmarkeder i verden, dette er bra for 
kundene. 

Det må opprettholdes et levedyktig mangfold i kraftomsetningen. Konkurransen må ikke reguleres i 
hjel. En kraftig reduksjon i antall nettselskaper kan gi mindre konkurranse i sluttbrukermarkedet som 
vil være meget uheldig. 

Vi vil derfor også be om at en i energimeldingen ser på konsekvensene av å innføre en såkalt 
leverandørsentrisk modell, der det legges opp til at kraftomsetter skal innkreve nettleien av 
sluttkunden og ikke netteier selv.  Dette reiser mange juridiske og praktiske utfordringer som ikke er 
løst pr i dag.  Eksempelvis er det ikke løst hvordan nettselskapene skal sikres sine egne verdier og 
fordringer gjennom et slikts system.  Vi tror også at innføringen av en leverandørsentrisk modell vil 
kunne utfordre de små aktørene og begrense mangfoldet på tilbudssiden.  Dette kan ikke være 
meningen og vil begrense konkurransen i det som i dag er verdens kanskje mest effektive kraftmarked. 
Bra for de tilbydere som er igjen med økte marginer, men neppe bra for kunden.  

En eventuell reduksjon av antall kraftleverandører må ikke skje gjennom regulatoriske grep fra 
myndighetene, men ved hjelp av konkurranse. 

Distriktenes Energiforening, Defo 

 

Knut Lockert 

Daglig leder 
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