
Hvorfor lønner det seg å sitte stille? 

Hva skal til for at det lønner seg å gå i front!  

Nettets rolle i klimapolitikken 

Konserndirektør infrastruktur  Thor André Berg 

28.10.2011 
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Kraft trenger Nett 
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«… som skinnene for toget» 

«Å bygge ut strømnettet er et avgjørende klimatiltak. Nettet er like 

viktig for fornybar energi som skinnene er for toget.  

Men utbyggingen må skje så skånsomt som mulig, særlig med 

hensyn til truede arter.» 

 

Einar Håndlykken,  

daglig leder i miljøstiftelsen ZERO 

 

http://www.zero.no/
http://www.zero.no/
http://www.zero.no/


Rollefordeling – Ny kraft 

Etablere felles kompetanse - Utdanning og forskning 

Utforme retningslinjer, støtteordninger, avgifter etc. for å påvirke 

bedriftene slik at de opptrer til samfunnets beste 

Prioritere samfunnets ressurser mellom ulike formål og grupper 

Etablere felles infrastruktur 

Etablere egnede juridiske rammer 

Bidra til å 

utvikle ny felles  

teknologi og nye markeder 

 

Bedriftene: Bygge og drifte 

ny kraft effektivt 



Rollefordeling – Nytt nett 

Etablere felles kompetanse - Utdanning og forskning 

Utforme reguleringen for å påvirke 

bedriftene slik at de opptrer til samfunnets beste 

Prioritere samfunnets ressurser mellom ulike formål og grupper 

Etablere egnede juridiske rammer 

Bidra til å 

utvikle ny felles  

teknologi 

Bedriftene: Bygge og drifte 

nytt nett effektivt 

Etablere egnede juridiske rammer 

Etablere felles infrastruktur 

Utforme reguleringen for å påvirke 

bedriftene slik at de opptrer til samfunnets beste 



Nettregulering. 

 

De får ikke annet enn det de ber om. 
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Tilknytningsplikten 

» § 3-4. Tilknytningsplikt for produksjonsanlegg 

» Tilknytningsplikten gjelder for den som har konsesjon for nettanlegg hvor 
produksjonsanlegget mest rasjonelt kan tilknyttes. Hvis tilknytning av produsent(er) 
medfører behov for investeringer i overliggende konsesjonær(er)s nettanlegg, 
gjelder tilknytningsplikten tilsvarende. Uenighet om alternative nettinvesteringer kan 
bringes inn for Norges vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse. 

» Tilknytningsplikten gjelder nødvendig nettkapasitet som sikrer at det er 
driftsmessig forsvarlig å koble til produksjonsanlegg. 

» Tilknytningsplikten omfatter, om nødvendig, en plikt til å planlegge, søke 
konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold. 

» Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad fra konsesjonæren gi 
fritak fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon, dersom tiltaket ikke er 
samfunnsmessig rasjonelt. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av de(n) 
konkrete nettforsterkningen(e). Hvis flere nettselskaper får behov for 
nettforsterkninger som følge av nye produksjonsanlegg, er hvert av selskapene 
ansvarlig for å søke om konsesjon eller fritak for egne anlegg. 
 

 
Energilovforskriften 



Nettregulering i Norge 2011 
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Kaken blir stor nok. 

 

Men spesielt i regional og sentralnettet er det de som 

sitter stille som får den største gulroten! 

 

Bortsett fra Statnett. 



Reguleringen –  

et verktøy for å oppnå et mål! 

15 år  
med inntektsrammer 

basert på 
effektivitetsmåling 

Reduser investeringer og 
utnytt overkapasitet 

? Øk investeringene for å 
unngå underkapasitet 

Regulering Målsetning 



Nett for ny kraft - Norge anno 2011 
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Kom igjen folkens! 

Når dere kommer i mål 

blir det trekk i lønna! 

NB! Dette er dere 

pålagt uten ugrunnet 

opphold! 

Totallønna er god. Det 

dere ikke får, får de 

som sitter på brakka. 

Men dere får det igjen 

som pensjonister. Om 

ingen skifter mening. Vent der! 

Jeg må 

følge opp 

noen andre 

først. 



Hva skal til for at det lønner seg å gå i front? 

» Anlegg som er bygget i tråd med konsesjon, som spesifiserer hvilken løsning 

som totalt sett er best for samfunnet, må anses som en effektiv investering. 

 

» Det blir da feil å sammenligne nye, nødvendige, samfunnsmessig effektive 

(men dyrere) nettanlegg, med nettanlegg fra en svunnen tid. 

 

» Løsningen kan være enkel – Behold dagens reguleringsmodell, men betrakt 

anlegg bygget etter anleggskonsesjon som effektive. Det sikrer at den som 

investerer gis rimelig avkastning, og det gir nødvendig forutsigbarhet for 

nettselskap, nye produsenter og myndighetene.  
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Nettregulering. 

 

De får ikke annet enn det de ber om. 
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I dag står reguleringen i veien for 

nødvendig nettutbygging. 

 

Det undergraver energi- og 

klimapolitikken - og lokal verdiskaping.  



Vi gjør gjerne jobben 
 - om vi blir bedt om det på en måte 

 som tyder på at de mener det. 


