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Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare 
en beretningom siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet 

FSN er bygd på, sammen med en oversikt over de viktigste historiske milepæler. 
I tillegg går vi grundig inn i siste års saker og problemstillinger. På denne måten

blir FSNs årsberetning et omfattende dokument til aktiv bruk både for 
medlemmer, for media og til rekrutteringsarbeid. Ta godt vare på 

årsberetningen og bruk den aktivt!
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Mange selskap
meldte seg ut 

av SFO

Etter innføringen av Energiloven i 1991 ble det en
svært negativ utvikling i krafttransportkost-
nadene fra overliggende nett for nettselskap og
sluttkunder i distriktene. Kravet om lik adgang for
alle aktører til et fritt kraftmarked som følge av
Energiloven, medførte en utstrakt subsidiering av
langtransport av kraft fra distriktene, spesielt fra
de produksjonsrike utkantstrøk, og inn til de store
forbrukssentra i sentrale strøk av landet.

Midt på 90-tallet oppsto en åpen konflikt om
sentralnettets utstrekning og kostnadsfordelingen
i sentralnettet. Tunge aktører som Statnett-
kundenes Fellesorganisasjon (SFO) og Energi-
forsyningens Fellesorganisasjon (ENFO) samt de
største aktører i bransjen gikk inn for å innskrenke
det felles «spleiselaget» som var etablert gjennom
sentralnettsordningen. Forslaget gikk ut på å
begrense sentralnettet til nett med spenninger
over 200 kV. Dette ville avskjære store deler av
landet fra sentralnetts-tilknytning og videre om-
definere til regionalnett det nettet på 132 kV-nivå
som i sin tid var utbygd som en del av sentralnettet
– et spenningsnivå passende til fremføring av
strøm til de grisgrendte strøk av landet.

Betydelige ressurser ble satt inn fra distriktene for
å hindre at store deler av landet ble fratatt sentral-
nettstilknytningen, og mange selskap meldte seg
på dette tidspunkt ut av SFO.

Etter en kraftig drakamp, besluttet daværende
olje- og energiminister Marit Arnstad i 1998 en
omgjøring av vedtak fra Norges vassdrags- og
energidirektorat om innskrenking av sentralnettet. 
Interessekonflikten om kostnadsfordelingen i sen-
tralnettet fortsatte imidlertid gjennom vedvarende
strid om valg av tariffmodell og tariffstruktur.
Denne interessekonflikten pågår fortsatt,  både i
form av kamp om kostnadsfordeling mellom
distrikter og sentrale strøk, og mellom produsenter
og forbrukere. Statnetts rolle i disse interessekon-
fliktene har opp gjennom årene vært kontroversiell.

Under kampen om sentralnettets utstrekning og
kostnadsfordeling i sentralnettet, ble det klart at
en uorganisert gruppe av nettselskap i Utkant-
Norge ville ha små muligheter til å få gjennomslag
for sine synspunkt og interesser hos myndig-
hetene.

Konklusjonen ble derfor at man anså det nødven-
dig å samordne synspunkter og holdninger
gjennom etablering av en ny organisasjon. Den 
12. desember 2001 møtte 23 nettselskap i hoved-
sak fra Nord-Norge og Møre, på Sandtorgholmen
Hotell i Harstad kommune og stiftet «Forum for
Strategisk Nettutvikling» (FSN). 

St.prp. nr. 1 (2001-2002) Del lV om «Statnetts opp-
gaver og organisering» som ble behandlet av
Stortinget 19.februar 2002, ble et grunnleggende
gjennombrudd for FSN. 

Et enstemmig storting tildelte FSN under denne
behandlingen en rekke unike posisjoner:

• FSN fikk fast plass i Statnetts brukerråd, stat-
nettstyrets rådgivende fagorgan.

• FSN fikk forhandlings-/drøftingsrett med
Statnett i alle spørsmål som berører medlem-
mene økonomisk. Formalisert samarbeidsavtale
med Statnett ble etablert.

• FSN ble høringsinstans for relevante saker fra
NVE med deltakelse i relevante prosesser.

• FSN ble høringsinstans for relevante saker fra
OED med deltakelse i relevante prosesser.

• FSN ble også fast medlem i Kontaktutvalget for
energisektoren (EU/EØS) i Olje- og energidepar-
tementet

Mye av ressursene i 2002 og 2003 ble brukt til å
befeste organisasjonen og etablere nødvendig
nettverk. 

Mot slutten av 2002 ble det inngått samarbeids-
avtale med Informasjonstjenesten for Distrikts-
energiverkene (IDÉ-gruppen), som organiserte
rundt 25 mindre og mellomstore nettselskap,
vesentlig lokalisert til Sør-Norge. IDÉ-gruppen ble
stiftet i 1994 med bakgrunn i de samme endrings-
strukturer som FSN reagerte mot. Det ble raskt
etablert en felles plattform for de to organisa-
sjonene, og våren 2003 ble det samling til én orga-
nisasjon ved at IDÉ-gruppen ble innfusjonert i FSN.

1
Bakgrunn for etableringen av FSN
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etablert
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Styrets leder
fungerer som
arbeidende
styreleder

2.1. STYRE OG LEDELSE
Ifølge vedtektene skal styret bestå av 3–5 med-
lemmer med personlige varamedlemmer. Fusjonen
med IDÉ-gruppen våren 2003 medførte en ut-
videlse av styret fra 3 til 5 styremedlemmer. 

Etter årsmøtet på Kirkenes 19. april 2006 har
styret hatt følgende sammensetning:
1. Eilif Amundsen, styreleder, Hålogaland Kraft,

vara Wiggo Knutsen, Ballangen Energi 
(begge på valg i 2007)

2. Tormod Stene, nestleder, Nordmøre Energi,
vara Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftlag 

3. Erik Winther, Gudbrandsdal Energi , 
vara Arne Nybråten, VOKKS 
(begge på valg i 2007)

4. Per Erik Ramstad, Alta kraftlag , 
vara Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag
(vara på valg for ett år i 2007)

5. Andres Sætre, Tinn Energi,
vara Jan Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft
(begge på valg i 2007)

På høstmøtet 2002 ble det besluttet å opprette
egen valgkomité med tre medlemmer. 

På årsmøtet i Kirkenes i april 2006 ble det beslut-
tet følgende rutine for valg til valgkomiteen: 
Komitémedlemmene har en funksjonstid på tre år,
første år som medlem, andre år som nestleder og
tredje år som leder

Valgkomiteen er etter årsmøtet i 2006 sammen-
satt slik:
1. Hans Gikling, Nesset Kraft 

(leder – på valg i 2007)
2. Karsten I Hansen, Meløy Energi  

(nestleder – på valg i  2008)
3. Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk  

(på valg i 2009)

Vedtektene sier noe om den daglige ledelse av FSN:
«Så lenge FSN ikke har ansatt noen daglig ledelse,
fungerer styrets leder som arbeidende styre-
leder.»

Det er stor enighet om at en slik løsning ikke er
tjenlig på sikt, verken for FSN som organisasjon
eller for styrets leder.

2.2. PERMANENTE FAGUTVALG
Strategiprosessen i FSN høsten 2005 ga klare signaler om at
medlemsmassen var fornøyd eller svært godt fornøyd med
arbeidet og fokusområdene til FSN. Ingen uttrykte misnøye. 

Det ble tilkjennegitt en betydelig betalingsvilje hos medlem-
mene for øket aktivitet i FSN. Medlemmene var dessuten villige
til å stille ikke ubetydelige og verdifulle kompetanseressurser til
disposisjon for FSN. 

Det ekstraordinære årsmøtet i desember 2005 uttrykte ønske
om etablering av flere fagutvalg innenfor spesifikke fokusområder. 

Oppsummering og konklusjoner fra det ekstraordinære årsmøtet:
• FSN må bli mer robust og mindre personavhengig.
• Ad hoc-preget må videreføres, men med større innslag av

fasthet og kontinuitet.
• Behov for flere kompetente personer til å representere FSN og

medlemsbedriftene utad.
• Dette tilsier både en økt aktivisering av egne ressurspersoner

og økt bruk av eksterne.

2
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Medieutvalget:
• Andres Sætre, Tinn Energi AS (leder)
• Jan Erik Brattbakk, Ringeriks Kraft AS (nestleder)
• Bjarne Langseth, Privat konsulent (sekretær)
• Bjørg Brestad, Valdres Energiverk AS
• Arne Harald Tønjum, Lærdal Energi AS
• Knut Arne Mathisen, Hålogaland Kraft AS
• Eilif Amundsen, FSN

Nettreguleringsutvalget:
• Arne Nybråten, VOKKS (leder)
• Johannes Kristoffersen, Hålogaland Kraft AS (nestleder)
• Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftlag DA (sekretær)
• Knut A. Hansen, Dragefossen Kraftanlegg AS
• Eilif Amundsen, FSN (kontakt)

Nettariffutvalget:
• Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS (leder)
• Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS (nestleder)
• Are Marthinussen, Hålogaland Kraft AS (sekretær)
• Jørund Kvande, Sunndal Energi KF
• Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS
• Caroline Lund, Adv.firma Hjort (kontakt)

DLE-kontaktutvalget:
• Asbjørn Myrstad, Trollfjord Kraft AS (leder)
• Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag A/L (nestleder)
• Alf Ole Hamre, Hallingdal Kraftnett AS (sekretær)

Nordområdeutvalget:
• Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag A/L (leder)
• Tor Arne Pedersen, Privat konsulent (nestleder)
• Bjarne Langseth, Privat konsulent (sekretær)
• Eilif Amundsen, FSN

Den økte ressurstilgangen som ble resultatet av strategiprosessen
og det ekstraordinære årsmøtet i desember 2005, har ledelsen i
FSN forsøkt å dra nytte av utover året 2006.

Det er etablert mange fagutvalg sammensatt av ressurspersoner
som er fristilt fra medlemsverkene, men også med deltakelse fra
KS Bedrift, vår juridiske ekspertise og eksterne ressurspersoner
som er kjøpt / leid inn.

Etter som man har vunnet erfaring, er det underveis gjennom
året gjort justeringer i noen av utvalgenes sammensetning og
eksistens. 

Ved inngangen til 2007 er utvalgsstrukturen i FSN slik:
• Medieutvalg
• Nettreguleringsutvalg
• Nettariffutvalg
• Nordområdeutvalg
• DLE-kontaktutvalg

Ved utgangen av 2006 er fagutvalgene sammensatt slik:
Strategiutvalget er nedlagt. Mediesaker er overført til et ny-
startet Medieutvalg mens alle strategisaker er overført til styret.
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2.3. JURIDISK BISTAND
I etterkant av innfusjoneringen av IDÉ-gruppen i
2003, ble det inngått avtale med Stein E. Stinessen
og Caroline Lund ved Advokatfirmaet Hjort om å
yte juridisk bistand både til FSN og FSNs medlems-
verk. Avtalen er reforhandlet og gjort mer spesifikk
fra tidlig i 2005. Den fungerer etter dette mer som
en ren bestillingsavtale for juridisk bistand. 

FSN ønsker fortsatt avtale om kjøp av juridiske
tjenester fra Caroline Lund og Stein Erik Stinessen
kommende toårsperiode. Advokatene leverer tje-
nester av høy standard.

2.4. SAMHANDLING MED KS BEDRIFT
Flere av medlemsverkene uttrykte under strategi-
prosessen høsten 2005 ønske om samordning av
aktivitet og virksomhet mellom FSN og KS Bedrift.
Det samme ble gjentatt i det ekstraordinære års-
møtet i desember 2005. Dette oppfattes som
viktig for å unngå dobbeltarbeid og konkurranse
mellom FSN og KSB. Det er verdt å merke seg at
årsmøtet i KS Bedrift i 2004 vedtok å bygge opp
betydelig ny kompetanse på næringspolitikk, og
rekruttere nye medarbeidere med siktemål å
kunne fremstå som et fullverdig alternativ til EBL.

Det har helt fra 2002 – da det ble etablert sam-
arbeidsavtale mellom FSN og KSB – vært et godt
samarbeidsklima mellom de to organisasjonene.
Utover i 2006 har samarbeidet utviklet seg stadig
sterkere. 

Administrativt har det vært et uttrykt ønske om at
KSB og FSN bør starte en prosess med sikte på
sterkere formelle band og forpliktelser mellom
organisasjonene.  Dette er i tråd med et uttrykt
ønske fra medlemsmassen vår.  Møter som er
avviklet på det administrative plan mot slutten av
året, bærer bud om at begge organisasjonene er
modne for sterkere samordning på det nærings-
politiske plan.

2.5. REKRUTTERING AV KOMPETANSEPERSONELL
FSN-styret har helt fra innfusjoneringen av IDÉ-
gruppen i FSN medio 2003 vært på kontinuerlig
rekrutteringsjakt etter kompetansepersonell til
FSN for å gjøre organisasjonen mer robust og
mindre avhengig av enkeltpersoner. 

Hovedpunktene i oppsummeringen fra strategi-
prosessen og ekstraordinært årsmøte i FSN ultimo
2005 var:
• å gjøre FSN mer robust og mindre person-

avhengig
• å rekruttere flere kompetente personer til å

representere FSN
• å øke aktiviseringen av egne ressurspersoner

samt økt bruk av eksterne

Daglig leder har i alt for lang tid vært «enslig
svale» som daglig drivkraft og ansvarlig leder i
FSN. Organisasjonen har vært både sårbar og for
avhengig av en enkeltperson. Først utover i 2006
har det løsnet, først gjennom etableringen av
mange kompetansesterke fagutvalg, og dernest
med engasjementet av ex redaksjonssjef i bladet
Energi, Bjarne Langseth. Mot slutten av året er det
også gjort avtale om engasjement av Tor Arne
Pedersen, ex adm. direktør i Varanger Kraft!

2.6. KOMMUNIKASJON OG MEDIESTRATEGI
Ettersom organisasjonen har vokst og fått etablert
flere arbeidsutvalg, har behovet for intern kommu-
nikasjon mellom de enkelte grupperinger og ledd i
FSN økt betydelig. Det har også vært et økende
behov for kommunikasjon ut mot medlemsmassen.
Hjemmesidene har vært et viktig kontaktledd for
formidling av nyhetsstoff og informasjon. Men
først etter etableringen av Medieutvalget er det
blitt mer bredde og struktur i kommunikasjonen.
Utvalget er bredt sammensatt, og det er spesielt
knyttet store forventninger til engasjementet av
Bjarne Langseth som har lang erfaring fra medie-
bransjen. Utvalget har startet på arbeidet med
egen medieplan/-strategi. 

I denne strategien er det formulert en målsetning
om å være regelmessig synlig i media, at all kom-
munikasjon skal være «utfordrende, presise og
velformulerte» og det er sagt noe om hvilke tilnær-
melsesmåter som skal brukes. Våre viktigste mål-
grupper er også definert. Den største utfordringen
i den eksterne kommunikasjonen ligger i å få
innspill fra medlemmene om aktuelle saker og
problemstillinger. For å få fylt opp en «sakstavle»
som utvalget kan øse av i sitt mediearbeid, må den
interne kommunikasjonen forbedres og medlem-
mene trekkes mer med i arbeidet med å forbedre
kvalitet og mengde av mediekontakt. 

Intern kommunikasjon
Det er satt i gang et arbeid med å forbedre organi-
sasjonens interne kommunikasjon. I den forbin-
delse skal FSNs hjemmesider oppgraderes og
utvikles til å bli det viktigste mediet vårt. Det skal
regelmessig sendes ut FSN-nytt med plukk fra
styremøter, utvalgsmøter og med innspill fra med-
lemmene. 

2.7. UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSMULIGHETER

De faglige utfordringene 
FSN har kommet langt og oppnådd mye i forhold til
de utfordringer som organisasjonen opprinnelig
var tuftet på. Det aller viktigste vi har oppnådd er
kanskje den kompetanseoppbyggingen, erfaringen
og det innpasset vi har fått i viktige organer. Det er
utnyttelsen av denne plattformen som nå blir den
viktigste ufordringen framover. Her vil samarbeid
og drøftinger med alle relevante parter være helt
sentralt. I dette arbeidet ligger det også en utfor-
dring om ikke i for stor grad å «gli inn i foldene» til
de myndighetene FSN skal påvirke. 

En annen utfordring ligger i muligheten for å utvikle
større bredde i næringspolitikken. Her kan blant
annet temaer som bredbånd og toveiskommunika-
sjon (TVK) være aktuelle satsingsområder.
Likedan muligheter for å være medarrangør i større
konferanser. Dette arbeidet må i stor grad ses i
sammenheng med de organisatoriske utfordringene.

De organisatoriske utfordringene
Prosessen med sikte på å skape sterkere formelle
bånd og forpliktelser mellom FSN og KS Bedrift blir
en viktig utfordring framover. En overgang til noen
felles arbeidsutvalg er første steg på veien mot en
organisasjonsform som kan være med å danne en
merkbar motvekt mot EBL. På den annen side er
det etablert kontakt og samarbeid mellom EBL, KS
Bedrift og FSN på felter som åpenbart vil tjene hele
bransjens interesser. Det er ønskelig at denne
typen samarbeid styrkes.

Organisasjonen
har vært både
sårbar og for

avhengig av en
enkeltperson
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FSN har hatt
medarbeidere
fra medlems-
verkene som
deltakere i

arbeidsgrupper
helt fra høsten

2002

3.1. OPPSUMMERING AV STRATEGIPROSESSEN I FSN
Et enstemmig årsmøte i desember 2005 ga sin tilslutning til
strategigruppens arbeid og innstilling. Årsmøtet sluttet enstemmig
opp om forslagene til ny formålsbestemmelse med angivelse av
en bredere arbeidsplattform. Det var videre tilslutning til for-
slaget om økt ressurstilgang både på kompetanse og økonomi.
Årsmøtet uttrykte en stor grad av tilfredshet med FSNs arbeid og
med Strategigruppens forslag til fremtidige retningslinjer og
målsetninger.

Ny formålsparagraf lyder som følger:
• FSN skal ivareta medlemmenes interesser i spørsmål knyttet

til lokale nettselskapers rammebetingelser. 
• FSN skal bidra til en samfunnsøkonomisk riktig infrastruktur

og kraftdistribusjon, herunder at hensyn til effektiv ressurs-
bruk, rimelig nettleie og forsyningssikkerhet på kort og lang
sikt tillegges vekt.

• FSN skal innenfor disse rammer arbeide for best mulige leve-
ringsvilkår for de kunder som betjenes av medlemsbedrif-
tene og slik at bedriftene kan sikres et robust grunnlag for
videre drift og vekst. 

• FSN har som formål å tilrettelegge grunnlaget for at med-
lemsbedriftene kan styrke sin posisjon i eget distrikt som
næringsutvikler med utgangspunktet i medlemsbedriftens
kapital, kompetanse og personell.

• Som et viktig ledd i virksomheten skal FSN opparbeide gode
relasjoner til de aktuelle myndigheter og aktører, delta i nød-
vendige høringsprosesser og på de arenaer hvor FSN-relaterte
saker drøftes og avgjøres. 

• Det skal være en målsetning for FSN å opparbeide et faglig
renommé som innebærer at myndighetene gjør bruk av orga-
nisasjonens kompetanse og kvalifikasjoner i sitt arbeid på
kraftsektoren.

3.2. FORSLAG TIL OMFATTENDE ENDRINGER I ENERGILOVEN OG
ENERGILOVFORSKRIFTEN

Det har vært stor aktivitet fra myndighetene representert ved
Bondevik II-regjeringen/OED og NVE med hensyn til revurdering
av fundamentale rammebetingelser for kraftbransjen. Dette har
skapt bekymring ute i distriktsenergiverkene og hos eierne. FSN
så derfor med tilfredshet på den reversering som ble foretatt av
den rød-grønne regjeringen etter regjeringsskiftet høsten 2005.

3.2.1. FORSLAG TIL ENDRINGER I ENERGILOVEN
Bondevik II-regjeringen la i høringsnotat 28. juni 2005 frem for-
slag til omfattende og etter FSNs syn mange unødvendige
endringer i energiloven.  

Krav til organisering av kraftselskapene
Det var særlig forslaget til nye lovbestemmelser i energiloven
med krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett,
produksjon og omsetning for vertikalt organiserte selskap med
mer enn 20 000 (alternativt 10 000) nettkunder som skapte
debatt og uro. Formelt ble forslaget begrunnet i konkurranse-
messige hensyn, og departementet viste i den forbindelse til
den forestående implementeringen av El direktiv II og St.meld.nr.
15 (2004-2005) Om konkurransepolitikken: 

Et krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett,
produksjon og omsetning (og evt også annen virksomhet) for
selskap med flere enn 20 000 (alternativt 10 000) nettkunder,
slik regjeringen foreslår, vil slik FSN ser det kunne føre til omfat-
tende omorganisering og omstruktureringer i bransjen. Det er
videre grunn til å anta at kravet vil kunne føre til en sanering av
mange distriktsenergiverk. 

3
Virksomheten i driftsåret 2006

Det kan virke som et motiv har vært ønsket om
sammenslåinger og større selskap. Blant annet
anga departementet i høringsnotatet s. 18:
«Optimal bedriftsstørrelse og struktur for produk-
sjon, omsetning og nett er forskjellig, og rasjonell
utvikling i strukturen i kraftforsyningen fordrer at
disse virksomhetene kan utvikles uavhengig av
hverandre. Utskillelse i ulike juridisk enheter legger
i denne sammenheng bedre til rette for sammen-
slåinger eller samarbeid mellom like typer virk-
somheter. Større grad av separasjon vil kunne
legge til rette for større nettselskaper og nettom-
råder.»

På side 19, 3. avsnitt avslutningsvis het det videre:
«Kravene bidrar til mindre sammenblanding
mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt
virksomhet, samtidig som det legges til rette for
færre enheter (...)»

Krav til selskapsmessig og funksjonelt skille vil for
de små og mellomstore vertikalt integrerte selska-
pene medføre økte administrasjonskostnader
samtidig som samdriftsfordelene forsvinner. Dette
ble også påpekt av departementet uten at departe-
mentet trakk den nødvendige konsekvens av
dette. Det syntes klart at lovforslaget ville gjøre
det vanskeligere å overleve for de mindre selska-
pene. 

Stoltenberg II-regjeringen: kursendring i energi-
politikken:
I møte med OED 5. januar 2006 fikk FSN klare
signaler om at Stoltenberg II-regjeringen ikke
hadde til hensikt å følge opp intensjonene fra forrige
regjering om endringer i energiloven som virke-
middel for strukturrasjonalisering i bransjen.
Regjeringen ville i stedet legge seg på El-direktiv
IIs minstekrav om selskapsmessig og funksjonelt
skille ved 100 000 nettkunder. Dette er også blitt
resultatet av behandlingen av saken hos myndig-
hetene.

3.2.2. FORSLAG TIL ENDRINGER 
I ENERGILOVFORSKRIFTEN

Stoltenberg II-regjeringen la i brev av 2. oktober
2006 frem høringsnotat vedrørende forslag til
endringer i energilovforskriften. Et gjennomgående
trekk ved høringsnotatet er departementets for-
slag om utvidede fullmakter til seg selv. FSN
påpekte at energiloven allerede i dag er en utpreget
fullmaktslov, og at energiloven med departemen-
tets forslag ville  forsterke energiloven som en ren
fullmaktslov. 

FSN fremholdt blant annet: 
FSN anser det generelt uheldig at lovgiver ikke
skal ta stilling til viktige spørsmål gjennom lov-
tekst. Med en fullmaktslovgivning unndras viktige
spørsmål ordinær lovgivningsprosedyre med lov-
forarbeider, høring og stortingsbehandling. Det er
særlig viktig at endringer på et område som energi-
sektoren, som er av grunnleggende betydning for
landets infrastruktur og som omhandler store ver-
dier, underlegges politisk debatt og demokratiske
prosesser. Dette gjelder ikke minst i de tilfellene
det her er tale om – hvor endringene vil kunne
være av vesentlig betydning for kraftselskapene
og utviklingen av næringslivet i hele landet.

Kort tid etter Stoltenberg-regjeringens tiltredelse
høsten 2005 startet FSN  arbeidet med å tilbakevise
Bondevik II- regjeringens forslag. FSN har tiltro til at
den rød-grønne regjeringen vil reversere store
deler av forslaget, og har i 2006 videreført arbeidet
overfor det nye regjeringsapparatet med dette for
øyet.  

3.3 FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFTEN SOM
OMHANDLER «DEN ØKONOMISKE REGULE-
RINGEN AV NETTSELSKAPENE» 

Prosessen rundt rammeregulering av nettselska-
pene fra 2007 har foregått siden høsten 2002. FSN
har deltatt i prosessen helt fra starten, etter hvert i
nært samarbeid med KS Bedrift. Etter vår oppfat-
ning er arbeidet med den nye nettreguleringen fra
2007 den aller viktigste saken FSN har jobbet med,
spesielt utover året 2006 da NVE vedtok forskrif-
ten og valgte modell for sammenligning av selska-
penes effektivitet på monopoloppgaven (DEA-
modellen).

FSN har hatt medarbeidere fra medlemsverkene
som deltakere i arbeidsgrupper helt fra høsten
2002. Først etter strategiprosessen i FSN høsten
2005 med tilførsel av både økonomiske og perso-
nellmessige ressurser, fikk vi tidlig i 2006 etablert
ei permanent arbeidsgruppe kalt «Nettregulerings-
utvalget». Dette utvalget har opparbeidet seg
betydelig kompetanse og har markert seg sterkt
med synspunkter og innspill til NVE i sluttproses-
sen. NVE sendte 6.juni 2006 ut en rapport til
høring vedr. «Den økonomiske reguleringen av
nettvirksomheten» – forslag til endring av for-
skrift om økonomisk og teknisk rapportering, m.v.
samt rapport «Modell for fastsettelse av kost-
nadsnorm. Økonomisk regulering av nettselska-
pene fra 2007».

VIULFOSS.  FOTO © DAG JOHANSENKONGSFJORD, BERLEVÅG.  FOTO © VIGDIS BOGHOLM KNUTSEN
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FSN leverte høringssvar til NVE i brev datert 25. juli
2006 med følgende oppsummering:
• FSN krever primært en utsettelse av Inntekts-

rammemodellen til de samlede virkninger av
den nye modellen for fastsettelse av kostnads-
norm foreligger. Om begrunnelsen for dette
vises bla til høringsuttalelsen og til resolusjonen
vedtatt på FSNs årsmøte hvor særlig hensynet
til behovet for leveringssikkerhet er fremhevet.
Inntektsrammen er avgjørende for nettselska-
penes økonomi, investeringer og drift og vil
være bestemmende for leveringssikkerheten
fremover. Det vil alltid være et iboende spen-
ningsforhold mellom hensynet til effektivitet og
hensynet til leveringssikkerhet. FSN mener NVE
legger for stor vekt på effektivitet på bekost-
ning av behovet for reinvesteringer.

• En ytterligere begrunnelse for utsatt iverkset-
telse av den nye forskriften er at FSN mener at
DEA-modellen ikke er egnet til å sammenligne
nettselskapenes effektivitet.  Dette fordi det er
store ulikheter mellom selskapenes størrelse
og oppgaver og usikkerhet knyttet til data-
grunnlaget som modellen bruker for fastset-
telse av normkostnaden. FSN ser det avgjørende
at det først etableres en mer presis definisjon
og avgrensing av monopoloppgaven. Når norm-
kostnadene baseres på en sammenlignende
analyse av nettselskapene, er det avgjørende at
måleobjektene er sammenlignbare. Det er også
påkrevd med en kvalitetsanalyse av selska-
penes regnskapspraksis og rapportering til
NVE.

• Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for fast-
settelse av kostnadsnormen basert på en DEA-
modell, bør uansett føre til at prosentandelen
for normen reduseres i forhold til forskriftsfors-
laget fra 60 til 50 prosent.

• FSN har i sin årsmøteresolusjon påpekt at
normmodellen bør begrenses til en normering
av driftskostnader. Eksempler på kostnader
som kan normeres er kostnader til måling,
avregning og det lokale el-tilsynet. Derimot ser
FSN betenkeligheter ved NVEs arbeid med
normering av ulike forhold som det enkelte
nettselskap ikke har herredømme over og som
umulig med noen grad av sikkerhet lar seg iden-
tifisere. FSN ønsker følgelig primært en opp-
gavebasert metode for normering, slik blant
annet også Statkraftalliansen har foreslått.

• FSN er tilfreds med at NVE har tatt hensyn til
bransjens krav om at normalavkastning ikke
bare blir oppnåelig for de mest effektive nett-
selskapene. FSN er også inneforstått med at
monopolvirksomhet ikke skal ha urimelig stor
avkastning over tid.

• FSN er videre enig i at det at også effektive nett-
selskaper bør gis incentiver til å forbli effektive,
men er skeptisk til en premiering av supereffek-
tivitet. Dette fordi en premiering av de super-
effektive innebærer en reduksjon i de øvrige
selskapenes inntektsrammer. Dette vil kunne
oppleves urimelig – ikke minst på bakgrunn av
den usikkerhet som ligger i datagrunnlagene og
de konsekvenser dette kan få for den sammen-
lignende analysen. Dersom det likevel innføres
en premiering for supereffektivitet, er det FSNs
syn at NVEs forslag om en begrenset premiering
er å foretrekke. NVE må da se til at ordningen
ikke kan misbrukes i form av strategisk tilpas-
ning år om annet.

• NVE har gitt uttrykk for at det kan være aktuelt
med en særskilt vurdering av enkeltverk som
kommer særlig dårlig ut i effektivitetsmålingene.
FSN savner en nærmere regulering for hvilke til-
felle som kvalifiserer til en særskilt vurdering.
Uten en nærmere regulering av dette, vil ikke
enkeltverkenes krav på tilfredstillende rettsik-
kerhetsgaranti kunne dokumenteres. 

• FSN har også kommentarer til valg av enkelt-
parametere. Disse er utdypet i vedlegg

• I de tilfelle hvor det foreligger ekstraordinære
kostnader som følge av offentlige pålegg, og
som var forutsatt dekket inn gjennom den
neste reguleringsperioden, må behandles sær-
skilt.

NVE responderte positivt på de sterke innvending-
ene som kom fra hele bransjen bl.a. om at forskrif-
ten ikke kan vedtas før effektivitetsanalysene er
ferdig og konsekvensberegninger av disse er gjort.
På høstparten kom NVE med flere positive innrøm-
melser til bransjen. 

FSN gjorde denne oppsummeringen til medlem-
mene i oktober 2006:
NVE fastholder sitt forslag om ny nettregulerings-
modell, men gjør noen positive endringer som
samlet bidrar til at FSN er bekvem med at NVEs nye
reguleringsmodell innføres for distribusjonsnettet
inntil andre mer egnede modeller er utredet. FSN er
minst fornøyd med at NVE også vil benytte sin nye
modell for regulering av regional- og sentralnettet.
FSN anser DEA-modellen som særlig lite egnet på
disse nettnivå. NVE burde i stedet ha benyttet
avkastningsregulering både i regional- og sentral-
nettet inntil en ny oppgavebasert modell er utredet
og vurdert. FSN har hatt tett dialog med NVE og
OED i tiden etter at høringsfristen for ny nettregu-
lering gikk ut primo august 2006. Det er avviklet
flere møter som FSN har oppfattet som konstruktive.

NVE
responderte

positivt på de
sterke innven-
dingene som
kom fra hele

bransjen

FAKSIMILE FRA «ELEKTRO NR 5/2006».
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NVE har på mange vesentlige punkter imøtekommet
FSNs innsigelser og ønsker:
• Risikopremien øker fra ca 2,7 prosent til 3,1 pro-

sent. Vi ser dette som en delvis aksept på
usikkerheten i DEA-modellen – som brukes til å
sammenligne nettselskapenes effektivitet.

• For 2007 og 2008 vil NVE redusere vekten på
normkostnad fra 0,6 til 0,5. Dette viser at vi del-
vis har fått gjennomslag for at kvaliteten på
dataunderlaget er for dårlig. NVE har samtidig
satt i gang prosesser for å bedre datakvaliteten
og for hvilke områder som skal dekkes innenfor
reguleringen.

• Områdepris skal benyttes i stedet for system-
pris på beregning av nettap. Påslaget reduse-
res fra 13 kr/MWh til 11 kr/MWh. Dette er et vik-
tig gjennomslag for å fjerne risiko knyttet til
flaskehalser i overføringsnettet.

• Det aksepteres at enkelte inntekter skal holdes
utenfor inntektsrammereguleringen. Det vil
lages nærmere regler for dette og vil i hovedsak
gjelde områder der nettselskapet ikke har plikt
til å gjennomføre tiltak som kunder er villige til å
betale for.

• Håndtering av anleggsbidrag endres slik at
man slipper dobbel bokføring for at disse skal
være en del av inntektsrammen. Innrapportering
av anleggsbidrag skjerpes og disse skal innregnes
i kostnadsgrunnlaget i effektivitetsmålingen.
Dette er en vesentlig bedring i forhold til opp-
rinnelig forslag.

Ved utgangen av 2006 har FSN gjort følgende vur-
dering som er sendt medlemsverkene:
Når FSN (og KS Bedrift) har vært positive til inntil
videre å ta i bruk den nye modellen, så er det ut fra
en vurdering om at denne modellen tross sin ufull-
kommenhet anses som bedre og mer rettferdig
enn den vi hadde. I den gamle modellen kunne sel-
skap ut fra sin særegenhet oppnå 100 prosent
effektivitet. Blant annet kunne man ved å være
stor eller størst oppnå å bli «målt» som 100 pro-
sent effektive. NVE skal ha honnør for arbeid og
vilje til å inkludere forhold som påvirker våre ram-
mevilkår. Det er gjort hederlige forsøk fra NVE på å
komme frem til en modell som beskriver vanske-
lighetene med å bygge og drive vital infrastruktur i
et langstrakt land med svært forskjellige naturgitte
rammebetingelser. De har kommet frem til en
modell som for de fleste nettselskap gir en aksep-
tabel økonomi. Vi mener likevel at den usikkerhet
som ligger i DEA-modellen slår urettferdig ut for
mange enkeltselskaper. NVE har selv avdekket at
parametervalgene man gjør i den nye modellen er
helt avgjørende for om enkeltverk kommer godt
eller dårlig ut. Dette truer rettsikkerheten til sel-
skapene og er ikke til å leve med på sikt verken for
bransjen eller myndighetene. 

Mesteparten av ressursene i NVE har vært satt inn
på modellutvikling for distribusjonsnettet. NVE
har etter vår vurdering gitt seg selv et unødig
sterkt press for å få innført den nye nettregule-
ringen fra 2007. Dette har blant annet ført til at
bransjen ikke er blitt involvert i det viktige slutt-
arbeidet med modelleringen for regional- og
sentralnettet og analyser på distribusjonsnettet
med datagrunnlag for 2005 som er benyttet for å
fastsette inntektsrammer for 2007. Vi konstaterer
at DEA-modellen ikke er nøyaktig nok som verktøy
for beskrivelse/måling av effektivitet og kostnads-
fordeling, den synes spesielt uegnet for regulering
av regional- og sentralnett. Hele bransjen har derfor
gått inn for at alternative modeller utredes i tiden
fremover. FSN, EBL og KS Bedrift har gått sammen
om et prosjekt med siktemål å utvikle og vurdere
en bedre egnet modell for regionalnettet. Vi tar
utgangspunkt i en oppgavebasert modell som
«Statkraftalliansen» har startet arbeidet med. NVE
har gitt uttrykk for at de vil jobbe videre med
vurdering av en forbedret/ny modell for regional-
nettet. Dermed skulle det ligge til rette for et bredt
samarbeid hvor hele bransjen deltar i et felles
utredningsarbeid.  Dersom resultatet blir at en
oppgavebasert modell viser seg som bedre egnet
enn DEA-modellen for regionalnettet, bør veien
ligge åpen for en felles utredning av en slik modell
også for distribusjonsnettet. Her bør i så tilfelle
NVE sitte i førersetet og sikre nødvendig tempo,
kvalitet og finansiering av utredningsarbeidet.

EN DEILIG JUNIDAG.  FOTO © ODDA ENERGI AS

FSN har i høringssvaret til NVE gitt uttrykk for bl.a. følgende
synspunkter:
• Det er FSNs oppfatning at NVEs forslag til forbud mot felles-

fakturering er unødvendig og kostnadsdrivende. 
• Et overveldende flertall av kundene ønsker fellesfakturering.

Kundene må selv få velge om en ønsker separat fakturering
eller fellesfakturering. Vertikalt organiserte selskap må
kunne tilby denne tjenesten også til andre kraftleverandører.

• Dagens regelverk er godt nok for å sikre/handheve nøytralitet
og ikke-diskriminering. 

• Organisering og etablerte rutiner med gjeldende regelverk
som bakgrunn, sikrer nøytraliteten og gjør påbud om separate
fakturaer unødvendig.

• Vi merker oss at Forbrukerombudet legger vesentlig større
vekt på nøytral og ikke-diskriminerende adferd og informa-
sjon fra nettselskapenes side enn separat fakturering av
nettjenester og elektrisk energi.

NVE har i dokumenter og pressemelding utsendt medio desem-
ber 2005 gitt følgende informasjon rundt «Pålegg om separat
fakturering»:
«Forslag om separat fakturering av nettjenester og elektrisk
energi trekkes med bakgrunn i brev av 14.desember 2005 fra
Olje- og energidepartementet (OED). Her forutsettes det at for-
skriftsendringen med påbud om separate fakturaer for nett-
tjenester og elektrisk energi ikke vedtas fra 1. januar 2006.»

Selv om OED i sitt brev til NVE understreker at det senere kan
vise seg nødvendig å innføre krav om separat fakturering for å
sikre nøytral og ikke-diskriminerende adferd, og et effektivt
sluttbrukermarked, antar FSN at kraftbransjen med sin adferd
og tilrettelegging sørger for at dette ikke blir nødvendig.

Ved å være 
stor eller størst
kunne man
oppnå å bli
«målt» som 
100 prosent

effektive

FSN er godt fornøyd med at myndighetene i den
nye reguleringen har gitt en «bransjegaranti» for
inntekten til kraftbransjen. Dette vil ventelig få opp
investeringsnivået etter 10–15 år med investe-
ringstørke. FSN er også fornøyd med at myndig-
hetene ikke vil benytte nettreguleringen som
brekkstang for en utstrakt strukturrasjonalisering
i bransjen. Heldigvis har norske myndigheter og
dagens regjering fjernet seg fra en ensidig fokus
på strukturrasjonalisering som middel for effekti-
visering. En slik effektivisering ville ramme deler
av samfunnets viktigste infrastruktur og utarme
utkantstrøkene i landet. Etter at det har vært flere
giganthavarier i strømforsyningen i USA og i
Europa, har også EU forlatt «effektiviserings-syn-
dromet» og satt sterk fokus på forsyningssikker-
heten for samfunnets mest vitale infrastruktur.
Der bør også norske myndigheter være. 

3.4. ANDRE FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER

3.4.1. FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFTEN SOM
OMHANDLER «MÅLING, AVREGNING, FAKTU-
RERING M.V.»

NVE sendte 1. juli 2005 ut høringsdokument med
høringsfrist satt til 3.oktober 2005.

Etter FSNs oppfatning er NVEs forslag til ny § 6-2
«Fakturering av nettjenester» det punkt med mest
vidtrekkende konsekvenser for nettselskapene:
«Nettjenester skal faktureres adskilt fra elektrisk
energi. Det skal opplyses på faktura for nettjenester
at kraftkjøp blir fakturert separat.»

Heldigvis har
norske myndig-
heter og dagens
regjering fjernet
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ensidig fokus på
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effektivisering
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3.4.2. FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFTEN SOM OMHANDLER
«LEVERINGSKVALITET I KRAFTSYSTEMET»

NVE sendte 1. juli 2005 ut høringsdokument med høringsfrist
satt til 3.oktober 2005.

Forskriften om leveringskvalitet ble vedtatt så sent som i
desember 2004 og FSN mener det skulle være unødvendig sju
måneder senere å legge ny versjon av forskriften ut på høring.
Dette skaper merarbeid og liten forutsigbarhet for de berørte.
Ellers har FSN i høringssvaret tilkjennegitt at man oppfatter det
som nødvendig og riktig at NVE nærmer seg europeiske standar-
der ved innføring av nye indekser for spenningskvalitet. Det er
imidlertid lite konsistent og uheldig at NVE i samme forskrift inn-
fører særnorske krav, som vanskeliggjør både sammenligning av
leveringskvalitet på tvers av landegrenser, og bruk av standardisert
europeisk måleutstyr i Norge. FSN er uenig i NVEs påstand om at
det endrede forskriftsforslaget ikke vil medføre vesentlige kost-
nadsøkninger for selskapene. NVE inntok samme standpunkt
ved innføring av gjeldende forskrift, selv om det i dag er på det
rene at kravene i denne innebærer vesentlig kostnadsøkninger
for selskapene. NVE skriver følgende i forbindelse med informa-
sjon om at endring av forskriften er vedtatt:
De foretatte endringene utgjør i hovedsak et nytt kapittel 2A. Det
vesentligste er en videreføring av eksisterende regelverk for
avbruddsrapportering fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet
Kap 6, samt § § 9-3 og 18-3. Regelverket er dog noe presisert og
utvidet. Det er kommet noen flere definisjoner i forskriften, disse
er knyttet til regelverket for avbruddsrapportering.

NVE skriver videre at de aller fleste høringsinstanser er positive
til å samle mest mulig av regelverket knyttet til leveringskvalitet
i én forskrift. NVE sier dog at mange høringssvar konkluderer
med at endringene medfører til dels store ressurs- og kostnads-
messige konsekvenser for nettselskapene. NVE har foretatt
noen justeringer i forhold til høringsforslagets bestemmelser!

3.5. NETTARIFFPROSJEKTET OG FSNS NETTARIFFUTVALG
Det såkalte «Tariffprosjektet» startet som et samarbeidspro-
sjekt med «Landsdelsutvalget for Nord-Trøndelag og Nord-
Norge» (LU) hvor LU i hovedsak har bidratt med finansierings-
støtte. Det har bestått av flere delprosjekter hvor konsekvenser
av innføringen av «distriktsfiendtlige» tarifferingsmodeller og
tariffutjevning har vært sentrale elementer i prosjektarbeidet.

3.5.1. ETABLERING AV FAGKOMPETANSEGRUPPE
I etterkant av FSNs tariffseminar i januar 2004 ble det nedsatt
en arbeidsgruppe med oppgave å analysere og vurdere urimelige
forhold i regional- og distribusjonsnettet som konsekvens av
valget av uheldige modeller og regelverk, ref. Tarifforskriften.
Arbeidet har pågått gjennom hele 2005 og til ut på våren 2006.
Denne gruppa har opparbeidet seg betydelig kompetanse og har
vært aktive i utformingen av høringssvar fra FSN i forbindelse
med NVEs forslag om endring i tarifforskriften.  Medlemsmassen
uttrykte under strategiprosessen og under det ekstraordinære
årsmøtet i desember 2005 ønske om å bevare og ytterligere
styrke kompetansen i gruppa, som på nyåret 2006 ble omgjort

til et permanent fagutvalg: «FSNs Nettariffutvalg». Det er rede-
gjort for de ovennevnte tariffproblemstillingene i møter med
NVE. Både Statnett og NVE har sett utfordringene og har vist
positiv vilje til å bidra til løsninger, bl.a. har begge hatt represen-
tanter med i FSNs arbeidsgruppe for å analysere og vurdere for-
holdene.

3.5.2. ENDRING I TARIFFORSKRIFTEN. POSITIV RESPONS FRA NVE
Det er også positivt å registrere at NVE i sitt forslag til endring i
Tarifforskriften har imøtekommet FSNs medlemmer på flere
problempunkter. Problembeskrivelsene er det redegjort for i fjor-
årets årsmelding. Endringene i tarifforskriften trådte i kraft
01.01.2006.

Her fremgår:
• § 16-3. Ny bestemmelse om innmatingstariff til distribu-

sjonsnettet. FSN har tidligere fremmet forslag ovenfor NVE
om at innmatingstariffen til distribusjonsnettet skal gå til det
nettnivå hvor innmating skjer og ikke til sentralnettet. NVE
har imøtekommet innvendingene våre og vedtatt at fast-
leddet i innmatingstariffen skal gå til distribusjonsnettet, og
dermed at inntektene fra produksjonen blir værende i dette
nettområdet. 

• § 17-1. Endring i bestemmelsen. Ny definisjon av produk-
sjonsrelaterte nettanlegg imøtekommer i hovedsak de inn-
vendinger FSN har hatt mot denne bestemmelsen. Resultater
blir at uttak av kraft fra slike anlegg kommer vesentlig bedre
ut kostnadsmessig enn tidligere. Bestemmelsen er imidlertid
noe uklar og overlatt til skjønnsmessige vurderinger.

• § 17-2.  Ordinære uttak direkte fra kraftstasjon. Her innføres
K-faktormodellprinsippet som i all hovedsak imøtekommer
tidligere opplegg fra OED hvor hele gevinsten med samlokali-
sering skal tilfalle uttaket. FSN er tilfreds med at NVE presiserer
at intensjonen bak § 17-2 er uendret og at den foreslåtte til-
lempingen til dagens sentralnettstariffer er en naturlig opp-
datering som sikrer de fleste aktuelle kundene et tariffnivå
som tidligere.

NVE fremmet også et forslag til omfattende endringer i anleggs-
bidragsordningen. (Forslag til ny § 17-5. Anleggsbidrag). FSN
hadde sterke innvendinger mot de foreslåtte nye bestem-
melsene, bl.a. ville nettselskapene ikke kunne påregne anleggs-
bidrag for dekning av oppstrøms investeringer i nett som følge
av etablering av småkraftproduksjon. Dette kunne påføre nett-
selskapene meget store ekstrakostnader. Sterke innvendinger
hadde vi også mot forslag om at nettselskapene ville få en obli-
gatorisk plikt til å sikre seg full kostnadsdekning gjennom
anleggsbidrag til for eksempel etablering av industri- og
næringsvirksomhet. FSN reagerte negativt mot at man ville frata
nettselskapet muligheten til å ta hensyn til lokale forhold. En
massiv kritikk fra hele bransjen gjorde at NVE til sist trakk hele
forslaget til nytt anleggsbidragsregelverk.

3.5.3. TARIFFUTJEVNING
Tariffutjevningsordningen for nettselskap med de
høyeste nettleier, med bevilgning over Stats-
budsjettet har vart noen år. Departementet har i
St.meld. nr 41 (2002-2003) selv uttalt at ordningen
fungerer bra og etter intensjonene. ....,

«Vidare er ordninga treffsikker og enkel å admi-
nistrere. Departementet meiner difor at ein bør
vurdere å leggje hovudprinsippa i denne ordninga
til grunn for tariffutjamninga óg i framtida» ....

Til tross for disse klare synspunktene fra departe-
mentet, foreslo Bondevik II-regjeringen noen
måneder senere – uten begrunnelse –  å avvikle
hele ordningen. Dette gir verken forutsigbarhet
eller robusthet i den utjevningsordningen det har
vært bred enighet om både i bransjen og blant
stortingspolitikerne. Heldigvis har både FrP ved
behandlingen av Statsbudsjettet i 2005 og den
rødgrønne regjeringa i 2006 tatt initiativ til og
sørget for å hindre at ordningen ble nedlagt. FSN
tok på nyåret 2006 initiativ ovenfor de øvrige bran-
sjeorganisasjonene for å få en samlet bransje til å
finne fram til mer robuste og forutsigbare løsning-
er for tariffutjevning. Dette initiativet har foreløpig
ikke ført frem, trolig ut fra manglende interesse for
slik permanent løsning fra deler av bransjen. Det
synes foreløpig heller ikke å være stemning i de
politiske partier for en omlegging av tariff-
utjevningsordningen. 

3.6. FSNS FORHOLD TIL STATNETT
Det er FSNs syn at produsentorganisasjonene
gjennom hele 90-tallet har hatt dominerende inn-
flytelse på utformingen av rammebetingelsene for

Sammensetningen av Brukerrådet for perioden
2006-2008 er slik: (ordinær representant med vara):
EBL: Ada Solberg (leder) og 

Hans Olav Ween
EBL: Øyvind Thorkildsen og  

Berit Flægstad
FSN: Eilif Amundsen og Caroline Lund 
Forbrukerrådet: Karstein Sandvik (nestleder) og

Linette Heiberg
HSH: Cathrine Møller  Faaberg og

Jørgen Tysnes Fossum
Norsk Industri: Inger Kristin Holm og 

Helge Stanghelle

produsenter i sentralnettet på bekostning av
forbrukerne. Nettselskapene har måttet bidra som
innkrevingssentral både for stadig skjevere
sentralnettskostnader fra «spleiselaget» og for
økende avgifter fra myndighetenes side. Mangelen
på motkrefter mot produsentdominansen har
kostet forbrukerne dyrt. Det har vært FSNs syn at
Statnett i denne perioden ikke har bidratt med den
nødvendige nøytralitet og styrke i disse viktige
fordelingsspørsmål, som en motvekt mot produ-
sentinteressene. FSN har både i 2004 og 2005 øvd
strekt press på Statnett for å bidra til gjenopp-
retting av Statnetts nøytralitet. Utover i 2006 ser vi
tydelige tegn på fremgang og resultater etter
påtrykket.

3.6.1 ARBEID I STATNETTS BRUKERRÅD I 2006
Statnetts brukerråd er statnettstyrets rådgivende
fagorgan som opptrer i grensesnittet mellom
Statnett og kundegrupper/forbrukere. Stortinget
vedtok våren 2002 å utvide og balansere sammen-
setningen av rådet, slik at kraftbransjeorganisa-
sjonene  har 3 representanter (EBL 2 og FSN 1) og
forbrukerorganisasjonene 3 (Forbrukerrådet 1,
HSH 1 og Norsk Industri 1). Brukerrådet har etter
hvert opparbeidet seg et godt renommé. Vara-
representantene møter sammen med de ordinære
representantene i brukerrådsmøtene, og har 
bidratt til større kompetansebredde i møtedisku-
sjonene. Både Brukerrådets leder og nestleder
møter når saker framlegges for Statnetts styre, og
har da anledning til å redegjøre for Brukerrådets
syn i styremøtene.

Departementet oppnevnte nytt brukerråd for toårs-
perioden 2006–2008 i foretaksmøte i juni 2006.

STEINSFJORDEN. FOTO © DAG JOHANSEN
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Statnett, hele kraftbransjen og myndighetene har i
2006 stått ovenfor store utfordringer for å sikre
kraftforsyningen til Midt-Norge og resten av landet
vinteren 2006–2007. Dette har satt sitt preg på
sakene som har vært behandlet i brukerrådet
gjennom hele 2006. 

Av de viktigste sakene som er behandlet, kan nevnes:
• Kraftsituasjonen i Midt-Norge. Forsyningskrise

vinteren 2006/07.
• Tiltak for mestring av svært anstrengte kraft-

situasjoner.
(SAKS-tiltak er aktiviteter som iverksettes i eks-
tremt vanskelige forsyningssituasjoner når det
nærmer seg rasjonering.)

• Finansiering av SAKS-tiltak. 
(Stortinget har forutsatt i Forsyningssikker-
hetsmeldingen at slike tiltak skal finansieres
over sentralnettstariffen. Et enstemmig bruker-
råd har rettet en sterk henvendelse til OED om å
sørge for at SAKS-tiltak ikke belastes sentral-
nettstariffen. I ekstreme tilfeller kan SAKS-til-
tak beløpe seg til flere milliarder kroner.)

• Investering i reservekraft.
(Statnett har stått overfor alternativene å
investere i egne mobile gasskraftverk eller å
leie tilsvarende. Brukerrådet har tilkjennegitt
skepsis i forhold til at Statnett selv skal investere
i og eie slike mobile enheter. Hver enhet er på
150 MW. Statnetts styre har vedtatt å investere
i tre enheter på tilsammen ca 2,4 mrd kroner.)

• Energiopsjonsordning i forbruk.
(I praksis er energiopsjonsordningen kjøp av
energi fra tungindustrien, hvor Statnett først
kjøper opsjoner til en opsjonspremie for deretter
å kunne utløse opsjonene til uttak av energi i
perioden uke 3–22. Dette betyr i så fall at indus-
trien stenger ned produksjon for i stedet å selge
kraften til «øvrig forbruk» i en krisesituasjon.) 

• Langsiktig ny effektreserve i forbruk og produk-
sjon.

• Investeringer i Midt-Norge.
(Etter forbrukseksplosjonen i Midt-Norge gjen-
nom dramatisk forbruksøkning i aluminiums-
industrien, Hustad Marmor og Ormen Lange,
har det verken vært mulig å få etablert produksjon
eller nødvendig linjekapasitet til å løse kraftbe-
hovet. Statnett står ovenfor betydelige investe-
ringer i nye sentralnettslinjer, men det tar tid!)

• Nordisk integrasjon.
(Statnett er prosjektpådrivere, mens sven-
skene holder igjen og verner om egne fortrinn,
bl.a. nekter man oppdeling av Sverige i flere
prisområder og flytter heller flaskehalsene til
grensen mot nabolandene – hvor der ikke nor-
malt  er fysiske flaskehalser.)

• Nordisk harmonisert balanseavregning og inn-
føring av Elbas.
(Brukerrådet har understreket ovenfor statnett-
administrasjonen at man forutsetter at Norge
ikke ensidig går til slike skritt, men at dette må
koordineres gjennom at samtlige nordiske land
iverksetter samme tiltak.)

• Flaskehalshandtering. Fordeling av flaskehals-
inntekter. ETSOs arbeid med transitt av kraft.
(Det har både i Norden og i Europa vært sterk
drakamp om kostnadsfordeling forbundet med
transitt av kraft gjennom land til tredjeland som
forbruker/kjøper. I Norden har Sverige og Finland
stått mot Norge og Danmark, mens det er mer
komplisert i Europa. Her kan transittkostnader
og flaskehalsinntekter beløpe seg til milliarder
kroner. Fordelingsproblemene er ikke løst.)

• Egenkapitaltilførsel til Statnett.
(Staten som eier av Statnett har vært brutal i sin
utbyttepolitikk, Tidligere ble opp mot 90 prosent av
resultatet hentet inn til statskassen, senere har man
avtalt at utbyttet skal være 50 prosent. Statnett
har et betydelig etterslep i investeringsbehovet og
vil kommende tiårsperiode ha behov for nett-
investeringer i størrelsesorden 20 mrd kroner.
Både Statnetts styre og brukerrådet har anmodet
regjeringen om øket egenkapitaltilførsel i størrelses-
orden 2 mrd kroner, uten noen positiv respons.)

• Ny inntektsregulering fra 2007. Modellvalg.
Statnetts syn.
(De nye rammebetingelsene for regulering av
inntektene til Statnett/sentralnettet synes å bli
svært gode sett fra Statnetts side. Økningen i
inntektsrammene bidrar til betydelig økning i
sentralnettstariffene i årene som kommer, men
på den annen side vil Statnett derigjennom gis
mulighet til å foreta de nødvendige nettinveste-
ringene).

• Prosess knyttet til sentralnettstariffen for 2007.
(Statnett kom tidlig på året med innspill til en
ny og annerledes prosess i forhold til drøftinger
rundt  sentralnettstariffen fra 2007, bl.a. med
transparente drøftinger og drøftinger med
organisasjonene i fellesmøter. Hensikten er
åpenbart å imøtekomme noen av innvendingene
fra FSN som over den siste treårsperioden har
øvd sterkt trykk på Statnett i forhold til mang-
lende nøytralitet. FSN har respondert positivt
på drøftingsopplegget.)

• Prisstrategi for sentralnettet 2007–2009.
(Statnettadministrasjonen signaliserte tidlig
på året en mer balansert holdning til at alle må
bidra til dekning av de økte kostnadene i sen-
tralnettet i tilknytning til økte investeringer.
Dette har medført en beskjeden økning i inn-
matingstariffen – som EBL ikke har kunnet
akseptere. Ønskemålet fra statnettadministra-
sjonen har  vært en treårig prisstrategi med for-
utsigbarhet/stabilitet i tariffen og en helhetlig
vurdering av justeringer aktørene i mellom.)

• NorNed byggeprosjekt og handelsprosjekt.
(Etablering av ny kabelforbindelse til Nederland
har vært en utfordring for Statnetts organisa-
sjon. Et felles byggeprosjekt med store investe-
ringer, vanskelig praktisk gjennomføring av
kabellegging over lange avstander og på store
havdyp, to forskjellige organisasjonskulturer
og utfordrende værforhold har skapt problemer,
men tidsplan og kostnadsoverslag ser ut til å
holde. Etablering av handelssystem har også
vært utfordrende. Den felles nordiske børsen er
den mest velutviklede i Europa, men enkelt-
lands egeninteresser og posisjonering har vært
bøygen. Løsningen ser imidlertid ut å bli maksi-
malt positiv med utgangspunkt i den felles-
nordiske børs.)

• Nettutviklingsplan 2006–2025, nye scenarier
2015 og 2025.
(Statnett står ovenfor formidable investerings-
oppgaver utover mot 2025. Det har vært en
voldsom prisstigning siste året på materiell og
entreprenørarbeid. En oppdatering på kost-
nadssiden blir først gjort ved ajourføring av pla-
nen for 2007. Positivt sett med FSNs øyne er at
Statnett i løpet av første halvår 2007 sender
forhåndsmelding for ny 420 kV mellom
Balsfjord og Hammerfest/Skaidi. Siktemålet
bør imidlertid være forlengelse av 420 kV helt til
Varangerbotn, både ut fra forsyningssikkerhet
og realisering av ny fornybar energi i nordom-
rådene.)

• Langtidsplan 2006–2016.
Statnett utarbeider langtidsprognose for tiårs-
perioden på grunnlag av strategiplan, settut-
viklingsplan, reinvesteringsplan, IKT-plan og
andre langsiktige planer. Hensikten er å kunne
se den langsiktige økonomiske utviklingen for
Statnett – som videre gir et bedre beslutnings-
grunnlag for ledelse og styre.

RIMSTIGEN. FOTO © AURLAND ENERGIVERK AS
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være viktig og positivt for kraftsituasjonen og 
-balansen i Midt-Norge. Det er med tilfredshet FSN
konstaterer at Statnett  har vært villig til å bruke
meravkastningen i 2005 til å senke uttakstariffen
for forbruk fra 155 kr/kW ned til 130 kr/kW for
2006. Tilsvarende oppfatter vi det positivt at
Statnett har brukt stipulert meravkastning opp-
arbeidet i løpet av 2006 til ytterligere å senke
forbrukstariffen i november og desember 2006 til
ca 30 kr/kW.

3.6.3. SAKS-TILTAK I REGI AV STATNETT (SVÆRT
ANSTRENGTE KRAFTSITUASJONER)

Bakgrunn for SAKS-tiltakene er å finne i St.melding
nr 18 (2003–2004) Forsyningssikkerhetsmeldingen.
Den omtaler tiltak eller tiltakspakke for å handtere
svært anstrengte kraftsituasjoner. Ansvaret for
SAKS-tiltakene ligger hos systemoperatøren
Statnett. Ultimo 2005 ga statnettstyret sin tilslut-
ning til å søke «beslutninger og myndighetsgod-
kjennelse» hos NVE for en portefølge av tiltak for
handtering av svært anstrengte kraftsituasjoner
(SAKS).

Porteføljen består av flere tiltak som til dels er
ansett å være kontroversielle: 
Informasjon som SAKS-tiltak. Både NVE og
Statnett har ansvar for informasjon i en anstrengt
forsyningssituasjon. NVE har et informasjons-
ansvar knyttet til å være rasjoneringsmyndighet,
mens Statnett har informasjonsansvar i egenskap
av å være systemansvarlig. I en SAKS har NVE et
spesielt ansvar for å sikre en mest mulig helhetlig
og koordinert informasjon om kraftsituasjonen
både til allmennheten og til markedsaktører.
Statnett har et spesielt ansvar for å medvirke og
bidra til koordinert informasjon fra NVE. NVE skal
godkjenne Statnetts informasjonstiltakspakke.
Det har NVE ikke gjort høsten 2006.
Energiopsjoner i forbruk, er et SAKs-tiltak hvor
Statnett på høsten kjøper opsjoner hos storforbru-
kere av kraft – i praksis hos tungindustrien. Det
betales en opsjonspremie ved inngåelse av avtale.
Dersom kraftkrise oppstår og Statnett tar i bruk
opsjonene (uke 3–22), betales en pris som er
avtalt ved kjøp av opsjonene. Resultatet blir da at
kraften brukes til å unngå eller begrense en rasjo-
neringssituasjon, mens industribedriftene naturlig
nok må redusere eller stanse sin produksjon (og
trolig permittere mannskapsstyrken sin.)
Reservekraft er et annet og siste SAKS-tiltak – et
forsikringstiltak for å unngå eller å redusere
omfanget av en rasjonering. Statnettstyret har
vedtatt å etablere reservekraft i et omfang av 450
MW gjennom tre enheter mobile gasskraftverk
med en budsjettramme på 2,36 milliarder kroner.

3.6.2. DRØFTINGER MED STATNETT HØSTEN 2006
OM TARIFFER FOR 2007

FSN har over mange år og gjennom mange drøf-
tinger med Statnett vært prinsipiell i sitt syn på
sentralnettstariffen:

«FSN mener Statnett mangler faglig grunnlag for
reduksjon i innmatingstariffen for produksjon med
påfølgende overveltning av kostnader på forbruk.
Etablert vannkraftproduksjon er ikke langsiktig
fleksibel og skal derfor ikke tilgodeses med prisre-
duksjoner. Det er derimot en rekke norske industri-
bedrifter, også utenom kraftkrevende industri. Det
blir ut fra dette ikke riktig å gi allerede etablert
vannkraftproduksjon lettelser i innmatingstarif-
fen. Et ytterligere argument mot omfordelingen, er
de store utfordringene man står overfor med hen-
syn til nettforsterkninger. Statnett har opplyst at
det etter en periode hvor man stadig har utnyttet
nettet mer optimalt nå har nådd en grense. Det
foreligger en rekke planer om omfattende forsterk-
ninger og nye ledninger – som i følge Statnett vil
kreve betydelige investeringer. Dersom den nye
praksis med en fast sats for innmating (produk-
sjon) videreføres, betyr det at disse kostnadene
kun blir belastet forbruk (nett). Det er ikke rimelig
at kostnadene som nå påløper ved at man tidli-
gere har utsatt investeringer, nå skal belastes for-
bruk alene. For å få en mer rimelig fordeling av de
fremtidige investeringskostnader mener FSN det
må være riktig å gå tilbake til en prosentvis for-
deling av kostnader i sentralnettet på forbruk og
produksjon.» 

Statnett har innenfor et noe snevert mulighets-
rom tilkjennegitt positive posisjoner foran opp-
starten av drøftingene:
• Energileddet videreføres
• K-faktormodellen videreføres
• Innfasingstariffen videreføres
• Ny produksjon skal se evt. kostnader knyttet til

ugunstig lokalisering
• Innmatingstariff: Ikke lavere enn 0,5 øre/kWh
• Fordelingsprinsippet om at alle bidrar er å fore-

trekke

Både FSN og Norsk Industri kom under drøftingene
frem til enighetsprotokoller med Statnett. EBL fant
ikke å kunne akseptere en beskjeden økning i inn-
matingstariffens fastledd fra 0,50 til 0,56 øre/kWh.
Både K-faktormodellen, energileddet og inn-
fasingstariffen videreføres. Statnett fastsetter geo-
grafisk avgrensning for praktisering av en lav nett-
begrunnet innfasingstariff. FSN har i drøftingene
godtatt å videreføre en nettbegrunnet innfasings-
tariff for ny produksjon. Dette kan forhåpentligvis
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samarbeid med Russland. Dette skal oppnås ved å drive aktiv
informasjons- og lobbyvirksomhet i de sentrale miljøene i nord-
områdene og blant sentrale myndigheter. Arbeidet skal finansieres
med prosjektmidler utenfor FSNs medlemsmasse. 

FSNs Nordområdeutvalg arrangerte konferansen «Vekst eller
krise i vårt nordlige energikammer?» i Tromsø den 17. oktober
2006 i samarbeid med NHO Troms og NHO Finnmark. På konfe-
ransen møtte om lag 40 deltagere fra politikk, energibransje
(sentralt, lokalt og internasjonalt), Landsdelsutvalget og presse.
Vi hadde blant annet foredragsholder fra Russland. Konferansen
er i ettertid fra flere hold betegnet som svært vellykket. Den 
11. og 12. desember fulgte vi opp denne konferansen med kon-
taktmøte i Vadsø med fylkesordfører, lokal- og distriktspolitikere
i Finnmark og møte med Barentssekretariatet i Kirkenes. Disse
møtene resulterte i kontakt for videre oppfølging med politikere
og en søknad om støtte til en større utredning om
Energiutvikling i Nordområdene – The High North Energy Project.

3.7.2. EVALUERING AV ENERGILOVEN
Med bakgrunn i Soria Moria-erklæringen startet regjeringen helt
på slutten av 2006 arbeidet med gjennomgang og evaluering av
energiloven. Det er lagt opp til en bred prosess hvor hele det poli-
tiske miljøet, bransjeorganisasjoner og interessegrupper skal
inviteres til å ta del i arbeidet. Et viktig formål med utredningene
vil være å få frem om erfaringer og resultater på de ulike om-
rådene er i samsvar med målsettingene i energipolitikken, blir
det uttalt fra olje- og energiministeren. Evaluering av energiloven
er et viktig og nødvendig arbeid for å justere og forbedre norsk
energipolitikk på vei inn i en framtid som stiller stadig større krav
til gode og forutsigbare rammevilkår, sier FSN i en pressemel-
ding ved årsskiftet.

Formålet med energiloven er å sikre at produksjon, omforming,
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en
samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det også tas
hensyn til de allmenne og private interesser som blir berørt. Olje-
og energidepartementet har sagt at departementet som et
grunnlag for det videre arbeidet vil gjennomføre utredninger
knyttet til fire sentrale tema i energipolitikken: vilkårene for nye
kraftproduksjon, disponering av vannmagasinene, vilkårene for
utvikling av varmesektoren og energieffektivisering på forbruks-
siden. 

Dette vurderingsgrunnlaget kan synes noe snevert i forhold til
lovens formål. FSN er spesielt opptatt av å se helheten og opp-
fordrer til samhandling mellom alle prosesser innenfor kraftfor-
syningen. FSN mener at erfaringene tilsier at det kan bli billigst
for norske strømkunder om energipolitikken baserer seg på
utstrakt samhandling mellom produksjon, nett og forbruk. FSN
etterlyser derfor nettvirksomheten som tema i den evalueringen
OED har satt i gang. Selv om monopolreguleringen har vært
gjenstand for grundig vurdering gjennom en 4–5 år lang prosess
i regi av NVE og bransjeorganisasjonene, er det likevel viktig at
nettvirksomheten blir sett i sammenheng med alle andre virk-
somheter som reguleres av energiloven. Det er fortsatt mye å ta
tak i innenfor nettreguleringen før vi oppnår tilstrekkelig forut-
sigbare rammebetingelser. FSN vil følge opp nettregulerings-
prosessen i fremtiden og søke å påvirke at myndighetene ikke på
noe tidspunkt vil bruke rammebetingelsene for nettreguleringen
som brekkstang for strukturrasjonalisering i bransjen.

3.6.5. STATNETTS NØYTRALITET OG
ORGANISASJONSTILHØRIGHET

Under Stortingets behandling av Statnetts opp-
gaver og organisering i februar 2002 uttrykte først
Energi- og miljøkomiteen og senere hele Stortinget
at Statnett som systemansvarlig selskap og
ansvarlig for hele landets «hovedriksvei for trans-
port av kraft» i alle sammenhenger må påse å
opptre nøytralt. FSN stilte spørsmål allerede på
forsommeren 2002 om Statnetts medlemskap i
EBL var forenlig med nøytralitetskravet som ble
stilt av Stortinget. Tre organisasjoner har i dag drøf-
tings-/forhandlingsrett med Statnett på vegne av
sine medlemmer. Det er EBL, FSN og Norsk Industri
(PIL). Det virker lite tillitvekkende at Statnett skal
føre drøftinger/forhandlinger om saker av stor øko-
nomisk betydning for alle aktører i bransjen med
den interesseorganisasjonen hvor de selv er medlem.

Statnett har i flere sammenhenger uttrykt at det vil
være viktig ikke bare å opptre nøytralt, men også
at Statnetts kunder er av den oppfatning. FSN opp-
lever det derfor svært spesielt at Statnett har lagt
stor prestisje i å beholde sitt medlemskap i EBL til
tross for en åpenbar og forståelig skepsis ute hos
store grupper nettkunder og forbrukere. Nå har
imidlertid Statnett gjort noen positive «grep»
foran drøftingene i 2006 – noe som bidrar til å
gjøre drøftingsprosessen om sentralnettstariffen
mer transparent og tillitvekkende, bl.a. ved å
gjennomføre fellesmøter hvor Statnett og organi-
sasjonene tilkjennegir sine posisjoner foran drøf-
tingene. Selve drøftingene gjennomføres også i
form av fellesmøter med mulighet for separate
møter med hver enkelt organisasjon for utdyping
av holdninger og synspunkter. Statnett har også
stilt krav til EBL om at produsentene selv og ikke
administrasjonen i EBL, skal føre drøftinger for
ivaretakelse av produsentinteressene. Dette må
oppfattes som tiltak i riktig retning!

3.7. ANDRE SAKER.

3.7.1. FSNS NORDOMRÅDESATSING
Utgangspunktet for etableringen av FSNs Nord-
områdeutvalg var tre forhold: Stormen Narve som
avdekket store svakheter med nettet i nord, Midt-
Norge-krisa som viste hvor galt det kan gå når det
ikke samhandles innenfor produksjon, nett og for-
bruk, og regjeringens varslede nordområdesatsing
som ikke må bli et nytt «Midt-Norge». Den over-
ordnede målsetningen med Nordområdeutvalget
er å bidra til å forbedre forsyningssikkerheten i
nordområdene, tilrettelegge for en industriell
utvikling basert på fornybar energiproduksjon som
vindkraft, gasskraft med CO2-håndtering og

Konkret er det bestilt 300 MW til Midt-Norge som
skal være operative innen 01.01.08. Det vurderes
ytterligere 150 MW mobil gasskraft til Bergens-
området – med siktemål klargjøring til vinter-
sesongen 2007–08.

Stortinget har i St.meld. 18 besluttet at Statnetts
eventuelle SAKS-tiltak skal belastes sentralnetts-
tariffen og dermed skyves direkte over på forbru-
kerne – uten at tiltakene synes å ha noen relevans
til nettleia! Et samlet brukerråd har tilskrevet myn-
dighetene (OED) med anmodning om å finne en
annen finansieringsordning av slike krisetiltak.

FSN har tilkjennegitt til dels sterke synspunkter
på SAKS-ordningen:
• En evt. SAKS-situasjon oppstår som følge av

mange, mange års unnfallenhet fra skiftende
regjeringer mht å sikre krafttilgangen til sam-
funnet.

• Det er uakseptabelt at ansvarlige myndigheter
forsøker å unngå kraftkrisa ved å kjøpe ned-
stenging av norsk tungindustri med naturlig
konsekvens massepermitteringer av arbeids-
takere i Utkant-Norge.

Det er åpenbart at i en krisesituasjon vil SAKS-tilta-
kene kunne beløpe seg til flere milliarder kroner.
Det synes urimelig å belaste nettleia og forbrukerne
med slike kostnader!

3.6.4. NY KONTRAKT OM TILKNYTNING OG BRUK
AV SENTRALNETTET

Gjeldende kontrakt om tilknytning og bruk av sen-
tralnettet har hittil versert i to versjoner, fremfor-
handlet med henholdsvis SFO/EBL og PIL. Kundene
har kunnet velge hvilken kontrakt de ønsket å
benytte. Som følge av ny forskrift om leverings-
kvalitet og endringer i forbrukerkjøpsloven til også
å omfatte avtaler om strøm, var det et behov for 
en revidering av kontraktsformularene. Statnett
ønsket å lage én standardkontrakt. Statnett invi-
terte de tre bransjeorganisasjonene EBL, FSN og
PIL (senere Norsk Industri) til å forhandle fram ny
standard kontrakt. Partene har underveis i prosessen
vært enige om at én felles kontrakt ville være hen-
siktsmessig. Partene ble enige om en ny standard
«Kontrakt om tilknytning og bruk av sentralnettet»
og at denne anbefales for de respektive medlems-
bedrifter. Avtaleutkastet er utsendt til alle FSNs
medlemsverk og er også å finne på FSNs hjemme-
sider.

Det er åpenbart
at i en krise-
situasjon vil

SAKS-tiltakene
kunne beløpe
seg til flere
milliarder

kroner
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4
Økonomi, regnskap, revisjon, medlemsmasse og serviceavgift

4.1. MEDLEMMER, SERVICEAVGIFT OG ØKONOMI
Ifølge vedtektene skal FSNs utgifter dekkes av
medlemmene med årlig innbetaling av service-
avgift. Serviceavgiften fordeles blant medlemmene
i forhold til medlemmenes inntektsramme gitt av
NVE. I 2004 lå kostnadsnivået for FSN på ca 1,7 mill
kroner mens serviceavgiften innbrakte rundt 1,1 mill
kroner. I 2005 lå tilsvarende kostnader på ca 1,9 mill
kroner mens serviceavgiften innbrakte ca 1,1 mill
kroner. Differansen disse to årene er til sammen i
størrelsesorden 1,4 mill kroner og er dekket inn
ved forskjellige typer tilskuddsmidler fra Lands-
delsutvalget for Nord-Trøndelag og Nord-Norge og
andre eksterne. Mulighetene for å hente inn slike
ekstra tilskuddsmidler begrenser seg etter hvert.
Dermed må serviceavgiften gjenspeile det reelle
aktivitetsnivå med de kostnader som medfølger. 

Arbeidsutvalget som ble nedsatt av årsmøtet
våren 2005 gjennomførte en medlemsunder-
søkelse om ressurstilgang, aktivitetsnivå og beta-
lingsvillighet for økt serviceavgift fra medlem-
mene. Tilbakemeldingen fra medlemmene var
svært positiv både mht økte kompetanseressurser
og vilje til øket serviceavgift. Beslutning om 2,5 mill
kroner for 2006 stigende over to år til ca 3,0 mill
kroner. Serviceavgiften for 2006 var på kr. 800 pr
én mill kroner det enkelte nettselskap har i
inntektsramme i tillegg til en fast bunnavgift pr
selskap på kr. 20 000. Dette må anses å være
beskjedne beløp for det enkelte nettselskap.

FSN hadde ved årsskiftet rundt 60 medlemsverk.
Gjennom aktiv rekruttering i 2004 har tyngde-
punktet av medlemmer flyttet seg fra Nord-Norge
til Østlandet. Det er god spredning av medlems-
massen på landsbasis – fra Rakkestad i Østfold til
Varanger i Finnmark.

Mange av medlemsverkene har vært aktive med
innspill og ideer til FSN i året som er gått. Spesielt
har mange av de nyrekrutterte medlemsverkene
vært gode støttespillere for FSN-ledelsen. En
stadig mer homogen masse av medlemsverk gir
den fordelen at ressursene kan settes inn på
jobbing med fagsaker internt og mot beslutnings-
takere/myndigheter eksternt. 

4.2. REGNSKAP OG REVISJON
Regnskapsbyrået AS i Lødingen er fortsatt regn-
skapsfører for FSN. Det er etablert et godt sam-
arbeid med Regnskapsbyrået som har bidratt til
effektive og gode rutiner. Dette er positivt
kommentert av revisor. Ifølge vedtektene skal
regnskapet revideres av en revisor som velges på
ordinært årsmøte for to år om gangen. Under års-
møtet våren 2006 ble Vesteråls-Revisjon AS på
Sortland valgt som revisor for FSN for to nye år.

FSN hadde 
ved årsskiftet 

rundt 60
medlemsverk

Årsregnskapet for 2006 viser et årsresultat på 
kr. 252 027 og en balansesum på kr. 638 087. 

Styret foreslår at årsresultatet tilføres annen
egenkapital.

KONGSFJORD, BERLEVÅG. FOTO © VIGDIS BOGHOLM KNUTSEN
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Resultatregnskap

31.12.2006 31.12.2005

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter
Salgsinntekt 2 600 743 1 113 798
Annen driftsinntekt 357 700 661 500
Sum driftsinntekter 2 958 443 1 775 298

Driftskostnader
Lønnskostnad 1 399 379 1 026 818
Annen driftskostnad 1 327 385 828 948
Sum driftskostnader 2 726 763 1 855 766

Driftsresultat 231 680 -80 468 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter
Annen renteinntekt 20 347 8 417
Sum finansinntekter 20 347 8 417

Finanskostnader
Annen finanskostnad 0 0
Sum finanskostnader 0 0

Netto finansposter 20 347 8 417

Ordinært resultat før skattekostnad 252 027 -72 051
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Ordinært resultat: Overskudd -06 252 027 -72 051
Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0

Årsresultat (underskudd) 252 027 -72 051

Overføringer
Overføring annen egenkapital 252 027 -72 051

Sum overføringer 252 027 -72 051

Balanse pr. 31.12.2006

31.12.2006 31.12.2005

EIENDELER

Anleggsmidler
Anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler
Varer 0 0
Kundefordringer / andre fordringer 35 221 557 821
Bankinnskudd, kontanter o.l. 602 866 1 263 208
Forsk.betalte kostnader
Sum omløpsmidler 638 087 1 821 029

Sum eiendeler 638 087 1 821 029 

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital 0 0

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 325 286 73 259
Sum opptjent egenkapital 325 286 73 259

Sum egenkapital 325 286 73 259

Gjeld
Avsetning for forpliktelser 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 27 713 31 245
Skyldig offentlige avgifter 39 661 368 535
Annen kortsiktig gjeld 245 427 1 347 990
Sum kortsiktig gjeld 312 801 1 747 770

Sum egenkapital og gjeld 638 087 1 821 029

I styret for Forum for Strategisk Nettutvikling

Tormod Stene Per Erik Ramstad Andres Sætre Erik WintherEilif Amundsen
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Medlemsoversikt
Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) – á jour 31.12.2006

Alta Kraftlag A/L, Markveien 46, 9509 Alta Per Erik Ramstad per.ramstad@altakraftlag.fm.no
Andøy Energi AS,  8484 Risøyhamn Kåre Gjøvik kgjoevik@andoy-energi.no
Aurland Energiverk AS, Pb.94, 6886 Lærdal Arne Harald Tønjum arne-harald.tonjum@laerdalenergi.no
Ballangen Energi AS, Postboks 53, 8546 Ballangen Wiggo Knutsen wiggo@ballangen-energi.no
Dragefossen Kraftanlegg AS, Pb. 20, 8251 Rognan Truls Paulsen truls.paulsen@dragefossen.no
Drangedal Everk KF, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal Kjell Vøllestad kjell@drangedaleverk.no
Evenes Kraftforsyning AS, Pb. 24, 8539 Bogen i Ofoten Tony Svendgård tony.svendgard@eveneskraft.net
Fauske Lysverk AS, 8200 Fauske Hans Henrik Holmvik h.h.h@fauskelv.no
Flesberg Elektrisitetsverk AS, Pb.4, 3623 Lampeland Pål Rønning pal.ronning@fe.no
Forsand Elverk KB, 4110 Forsand Roald Madsen roald@forsandelverk.no
Gudbrandsdal Energi AS, Postboks 93, 2639 Vinstra Erik S. Winther esw@ge.no
Hallingdal Kraftnett AS, Sentrumsbygget, 3580 Geilo Kåre Trillhus kare.trillhus@hallingdal-kraftnett.no
Hammerfest El.Verk Nett AS, 9613 Hammerfest Jon Eirik Holst jon-eirik.holst@hfel.no
Hemsedal Energi, 3560 Hemsedal Arne Fredriksen arne@hemsedal-energi.no
Hjartdal Elverk, 3692 Sauland Halvor Romme halvor.romme@hjartdal-elverk.no
Høland og Setskog Elverk A/L, 1960 Løken Odd Langlie odd.langlie@hsev.no
Hålogaland Kraft, Rødbergveien 14, 9480 Harstad Svein Heide svein.heide@hlk.no
Indre Hardanger Kraftlag AS, Pb.33, 5782 Kinsarvik Harald Sandvik harald.sandvik@ihk.no
Jondal Energiverk, Postboks 5, 5629 Jondal John Birger Stavnes john@jondalenergi.no
Krødsherad Everk KB, Norefjellveien, 3536 Noresund Gustav Kalager gustav.kalager@krodsherad-everk.no
Kvinnherrad Energi AS, 5464 Dimmelsvik Terje M Enes terje@kvinnherad-energi.no
Luostejok Kraftlag A/L, Postboks 104, 9711 Lakselv Sverre Pedersen sverre@lkal.no
Luster Energiverk AS, Gaupnegrandane, 6868 Gaupne Svein Halveg svein.halveg@lusterenergiverk.no
Lærdal Energi AS, Pb.94, 6886 Lærdal Arne Harald Tønjum arne-harald.tonjum@laerdalenergi.no
Meløy Energi AS, Postboks 44, 8151 Ørnes Karsten I. Hansen firmapost@meloyenergi.no
Midt Nett Buskerud AS, Nedmarken, 3370 Vikersund Per Willy Holseter per-willy.holseter@midtnett.no
Mo Industripark AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana Bjørn Kleftås bjorn.kleftaas@mip.no
Nesset Kraft AS, 6460 Eidsvåg i Romsdal Hans Gikling hans@nessetkraft.no
Nordkyn Kraftlag A/L, Postboks 368, 9790 Kjøllefjord Per-Kåre Langaas per@nordkyn-kraftlag.no
Nordmøre Energiverk AS, Pb. 2260, 6506 Kristiansund N Knut Hansen knuth@neas.mr.no
Nord-Salten Kraftlag A/L, 8276 Ulvsvåg Asbjørn Hansen asbjorn.hansen@nordsalten-kraft.no
Nord-Troms Kraftlag AS, 9152 Sørkjosen Erling Martinsen erling@ntkl.no
Nore Energi AS, 3630 Rødberg Ragnar Gravermoen ragnar@nore-energi.no
Odda Energi AS, Pb.74, 5751 Odda Per Bjarne Mosdal per-bjarne.mosdal@oddaenergi.no
Rakkestad Energiverk AS, Postboks 103, 1891 Rakkestad Olaf Vik olaf.vik@rakkestadenergiverk.no
Rauland Kraftforsyning, Pb.55, 3884 Rauland Aksel Thomassen aksel@rauland-kraft.no
Rauma Energi AS, Postboks 214, Øran, 6301 Åndalsnes Bjørn Dybhavn bjornd@rauma-energi.no
Repvåg Kraftlag A/L, Postboks 454, 9751 Honningsvåg Oddbjørn Samuelsen oddbjorn@repvag-kraftlag.no
Ringeriks-Kraft AS, Serviceboks 22, 3504 Hønefoss Vinsents Gaaserud vinsents.gaaserud@rik.no
Rollag Elverk L/L, 3626 Rollag Tore Skorhaug tskorhaug@rollagelverk.no
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, 8186 Tjongsfjorden Arne Lorentsen arne.lorentsen@rlkraft.no
Skjåk Energi, 2690 Skjåk Ole Farmen ole-farmen@skjaak-energi.no
Sognekraft AS, Pb.3, 6891 Vik i Sogn Terje Bakke Nævdal terje.naevdal@sognekraft.no
Stryn Energi AS, Tinggata 3, 6783 Stryn Jan Træen jan.traen@stryn-energi.no
Suldal Elverk KF, Pb.134, 4239 Sand John Svoldal jsv@sev.no
Sunndal Energi KF, Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra Jørund Kvande jk@sunndalenergi.no
Sør-Aurdal Energi, 2936 Begnadalen Nils-Martin Sætrang nils-martin.saetrang@sae.no
Sørfold Kraftlag A/L, Straumvassvn.2, 8226 Straumen Roald Hansen roald.hansen@sorkraft.no
Tinn Energi AS, Postboks 94, 3661 Rjukan Andres Sætre andres.setre@tinnenergi.no
Trollfjord Kraft AS, Nordnesveien 3, 8452 Stokmarknes Jacob Normann Jacobsen jacob@trollfjord.no
Tydal kommunale Energiverk, Pb.13, 7590 Tydal Odd Georg Østbyhaug odd-georg.ostbyhaug@TKE-KF.no
Uvdal Kraftforsyning A/L, Pb.33,Kirketeig, 3632 Uvdal Ola Bergheim ola.bergheim@uvdalkraft.no
Valdres Energiverk AS, 2900 Fargernes Bjørg Brestad bjorg.brestad@veas.no
Vang Energiverk, Pb. 33 Elvang, 2975 Vang i Valdres Johannes Kasa johannes.kasa@vangenergi.no
Varanger Kraftnett AS, Nyborgveien 70, 9815 Vadsø Leif Edmund Jankila leif.jankila@varanger-kraft.no
VOKKS, Postboks 160, 2882 Dokka Arne Nybråten arne.nybraaten@vokks.no
Ørteren Kraftverk, Lienveien 41, 3580 Geilo Bjørn Skaret bjorn@ustekveikja.no
Øvre Eiker Nett AS, Pb.53, 3321 Vestfossen Runar Gustavsen RGustavsen@oeenergi.no
Årdal Energi KF, Pb.233, 6882 Øvre Årdal Jørgen Luggenes jtl@ardal-energi.no



Forum for Strategisk Nettutvikling
Boks 188, 8551 Lødingen
Telefon: 97 03 22 50
eilif.amundsen@hlk.no
www. fsn.no




