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Modalen Kraftlag SA  -  Høringsuttalelse på rapport fra 

ekspertgruppen om organisering av strømnettet i Norge 

 
Modalen Kraftlag SA vil med dette gi vår høringsuttalelse på rapporten. Modalen Kraftlag SA 

er medlem av DeFo og vi støtter de uttalelser som er sendt til OED fra DeFo. 

 

Innledningsvis vil vi som bakgrunnsteppe gi litt opplysninger om Modalen Kraftlag SA. 

 

Om Modalen Kraftlag SA 

Modalen Kraftlag SA er trolig Norges minste energiverk med ca. 350 kunder på nett og innen 

kraftsalg. Alle kundene er hjemmehørende i konsesjonsområdet i Modalen Kommune. 

Modalen Kraftlag SA har inngått avtale med Modalen Kommune om å disponere kommunens 

konsesjonskraft, som videreselges til industrien i området til en markedsriktig pris og til 

privatkundene til selvkost. Dette medfører at ingen kunder i Modalen kjøper kraft fra andre 

enn Modalen Kraftlag SA. 

 

Kraftlaget er et vertikalintegrert energiverk som driver innenfor følgende områder: 

 Kraftproduksjon 

 Distribusjonsnett 

 Kraftomsetning Sluttkunder og Engros 

 

Modalen Kraftlag eier og driver linjenettet i konsesjonsområdet som er Modalen Kommune. 

Linjenettet består av høyspent linjer, høyspent kabel, lavspent linjer, lavspent kabel og 

fordelingstransformatorer. 

 

Kraftlaget eier 3 sekundærtransformatorer ved Hellandsfossen Kraftverk. Kraftlaget eier og 

driver Hellandsfossen Kraftverk og Budalselva Kraftverk. Kraften fra disse selges i 

engrosmarkedet.  

 

Modalen Kraftlag har 3,5 ansatte innenfor kraftproduksjon, nett og kraftomsetning. Kraftlaget 

er organisert som er ett SA og har ikke noen konsernmodell. 

 

 

Høringsuttalelse fra Modalen Kraftlag 

Selskapsmessig og funksjonelt skille 

Modalen Kraftlag SA er imot at det innføres et selskapsmessig og funksjonelt skille for alle 

selskaper uansett størrelse.  
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Bakgrunn for dette er at et slik krav ikke er praktisk gjennomførbart og vil medføre store 

ekstrakostnader for et kraftlag med vår størrelse og dermed også for eiere og kunder. Det vil 

heller ikke være samfunnsøkonomisk riktig å innføre et slik krav. Kraftlaget er helt avhengig 

av å kunne bruke de få ressursene man har på tvers av alle våre områder med den 

fleksibiliteten som ligger i dette. 

 

Tjenestekjøp i konsern 

Modalen Kraftlag SA foreslår at reglene om tjenestekjøp tilpasses en praktisk virkelighet hvor 

også de minste energiselskapene kan leve innenfor rammer der de kan opprettholde sin 

nåværende organisering. Det må også tas hensyn til at det i en utkantkommune som 

Modalen kan være begrenset mulighet for konkurranse. 

 

Harmonisering av tariffer 

Modalen Kraftlag ønsker at dagens ordning med utjevning fortsetter som før. 

 

Antall Nettnivåer 

Modalen Kraftlag er enig i at antall nettnivåre reduseres fra 3 til 2. 

 

Minimumsavkastningen 

Modalen Kraftlag er imot at minimumsavkastningen vurders fjernet. 

 

Tilknytningsplikten frem til produksjonsanlegg og leveringsplikt 

Modalen Kraftlag er for at det innføres tilknytningsplikt, men her også må det innføres 

muligheter for unntak når særlige grunner tilsier det samt at det må tas hensyn til det enkelte 

kraftselskaps kapasitet og økonomiske løfteevne. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Modalen Kraftlag SA 

 

 

Vibeke Thorsen 

Styreleder 


