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Skaper store verdier
for lokalsamfunnet
Lokale kraftselskap skaper arbeidsplasser, sørger for sikker strømforsyning og betaler
milliarder i utbytte til eierkommunene hvert år. I tillegg sponser de lokale lag og foreninger.
Se side 10–11
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Bildet viser ett eksempel på hvordan ny teknologi brukes i kraftbransjen. Her er
en drone ute for å inspisere og lokalisere eventuelle feil på kraftlinjer.

Lokale selskap
bidrar med
milliarder
I DENNE UTGAVEN av Vår Energi kan du

lese at landets mange små og mellomstore kraftselskap bidrar med om lag åtte
milliarder kroner til lokalsamfunnet hvert år.
Verdiene skapes ved kjøp og salg av tjenester
fra underleverandører, lønn til ansatte,
samt skatt og utbytte til eierkommuner. I
tillegg sponser kraftselskapene idrettslag,
foreninger og kulturelle arrangementer.
Vår Energi ser også på hvordan digitaliseringen av kraftbransjen bidrar til å
holde nettleien så lav som mulig. De nye
automatiske strømmålerne åpner opp for
en rekke digitaliseringsmuligheter. Det blir
mulig å spare opp mot 30 prosent, ifølge
Nettalliansen.
Du kan også lese at det går mot en likere
nettleie i Norge. Reguleringsmyndigheten
for energi (RME) anbefaler en egen tilskuddordning for å jevne ut forskjellene. De ønsker
også å innføre en ny type nettleie, en såkalt
effekttariff, for å motivere forbrukerne til å
spre strømforbruket utover døgnet, slik at
kapasiteten på strømnettet ikke blir sprengt.
Dette er noen av sakene du kan lese
mer om i magasinet du nå holder i hånden.
Husk å få med deg premiekryssordet og
kunnskapskonkurransen. Premien er en
DAB-radio.
God lesing!
Eirik Omvik
Redaktør
Vår Energi har som formål å gi deg som
strømkunde informasjon og innsikt i kraftog energispørsmål, og hva du kan gjøre
for å påvirke strømregningen. Magasinet
inneholder blant annet råd og tips om
strømsparing og brannsikkerhet, og vi håper
at magasinet kan bidra til økt forståelse for
hvordan kraftmarkedet fungerer.

– Kan spare
30 prosent på
digitalisering
Digitalisering forenkler hverdagen for deg som kunde og bidrar
til å holde nettleien så lav som mulig.
DE AUTOMATISKE STRØMMÅLERNE markerte

startskuddet for en storstilt digitalisering av
strømnettet i Norge. Nå fyller landets nettselskap opp den digitale verktøykassen for å holde
nettleien så lav som mulig.
– Vi anslår at besparelsene som følge av
digitalisering vil ligge på opp mot 30 prosent,
sier Anniken Pettersborg.
Hun er leder for kommunikasjon og
samfunnskontakt i Nettalliansen, et samarbeid
mellom 40 små og mellomstore nettselskap.
– Vi samarbeider blant annet om digitalisering av anleggsbidrag, kundeløsninger, chatbot

og standardiserte nettsider, sier hun.
I de kommende årene er nettselskapene
nødt til å investere store beløp i vedlikehold og
forbedringer av strømnettet. Det er ventet at
nettleien vil øke.
– Digitalisering vil effektivisere selskapene,
bremse investeringsnivået og kutte unødige
utgifter, sier Pettersborg.
Forenkler hverdagen. I tillegg til å redusere
kostnader bidrar digitale løsninger til å forenkle
hverdagen, ifølge digitaliseringsleder Anita
Skagnæs i Ringerikskraft.
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– De nye strømmålerne er et godt eksempel
på hvordan digitale tjenester forenkler hverdagen. Kundene slipper å lese av måleren og kan
enkelt få fortløpende oversikt over eget forbruk
om de ønsker det. Det blir ikke minst nyttig når
de nye effekttariffene innføres, sier hun.
Effekttariffer innebærer at du ikke bare
betaler for hvor mye strøm du bruker, men i
tillegg hvor mye strøm du bruker på samme
tidspunkt. (Se egen sak side 5).
Droner og VR-briller. Målerne gir også nettselskap viktig informasjon når de skal planlegge utskiftninger på nettet.
– Det blir mulig for oss å analysere nøyaktig
hva som er behovet før vi oppgraderer og
vedlikeholder nettet. Da unngår vi å bygge ut

unødvendig kapasitet, og kundene slipper å
betale høyere nettleie enn nødvendig, sier
hun.
Ringerikskraft har rundt 500 km med
høyspentnett som årlig befares ved en
grundig toppkontroll. Tidligere har dette
utelukkende blitt gjort med helikopter.
– Det er både dyrt og risikofylt, siden det
innebærer flyvning nær høyspentnettet. I år
skal vi gjøre toppkontroll på deler av nettet ved
hjelp av droner. Disse kan styres med skjerm,
og i noen tilfeller via Virtual Reality-briller, sier
Skagnæs.
Lønner seg på sikt. Pettersborg i Nettalliansen sier direkte besparelser ved digitalisering blant annet har gitt medlemsselskapene

besparelser ved mer effektiv
bruk av arbeidstimer.
– Selskapene kan jobbe
mer planmessig gjennom
forbedret struktur og nye
rutiner som også gir mer
trygghet i arbeidshverdagen,
sier Pettersborg, som påpeker
at digitalisering på kort sikt innebærer økte
investeringer.
– Men disse investeringene vil gi betydelig
lavere kostnader på sikt sammenlignet med
dagens systemer og arbeidsprosesser, sier
hun.
TEKST: EIRIK OMVIK
FOTO: MORTEN RASMUSSEN/VOKKS
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Anbefaler tilskudd
for utjevning
av nettleien

Nettleien kan variere med flere tusenlapper i året avhengig av
hvor du bor i landet. Nå foreslår RME å jevne ut nettleien med
en tilskuddsordning.
REGULERINGSMYNDIGHETEN FOR ENERGI (RME)

har på oppdrag fra regjeringen vurdert hvordan
man kan redusere nettleien for kundene som
har høyest nettleie. De konkluderer med at en
tilskuddsordning er best egnet.
Tilskuddsordningen kan enten finansieres
over statsbudsjettet eller ved en brukerfinansiert avgift.
– Tilskudd vil ikke innebære vesentlig økning
i nettleien for noen kunder, og er trolig også
mindre omfattende administrativt, konkluderer
RME.
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Ønsker avgift . Fra 2000 og fram til 2018 fantes
det en støtteordning som ble finansiert over
statsbudsjettet. Beløpet varierte fra 10 til
120 millioner kroner i året.
Bransjeorganisasjonen Distriktsenergi ønsker
en mer stabil ordning og mener en brukerfinansiert avgift vil være den beste løsningen.
– En avgift på så lite som 0,6 øre per kWh
vil være nok. Det utgjør årlig 120 kroner per
målepunkt og 500 millioner kroner totalt. Det
vil utgjøre en vesentlig forskjell, sier daglig
leder Knut Lockert.

Ifølge han vil en slik avgift kunne redusere
nettleien til 30 øre per kWh i områdene der
kundene i dag betaler opptil 50 øre per kWh,
begge beløpene ekskludert avgifter.
– Bør endre innmatingstariffen. Bransje
organisasjonen Energi Norge har ennå ikke
konkludert ferdig, men er foreløpig åpne for
at en støtte
ordning finansieres over stats
budsjettet eller ved en brukerfinanisert avgift.
– Vi tror at man kommer langt ved å redusere nettleien til de dyreste områdene med
et beløp på ca. 100 millioner kroner. Men
det er viktig at man i tillegg endrer hvilke
selskaper som får innmatingstariffen fra
kraftproduksjonen, sier direktør Kristin H. Lind
i Energi Norge.

FOTO: HAAKON BARSTAD

« Vi har gjort beregninger som viser at 90 prosent
av husholdningene vil oppleve mindre enn
10 prosent endringer i nettleie dersom de
opprettholder det samme forbruksmønstre
etter at de nye tariffene innføres.»
TORFINN JONASSEN, RME

Foreslår
ny nettleie
Det skal lønne seg å spre strømforbruket utover døgnet. Nå har
RME utformet tre alternative modeller for hvordan fremtidens
nettleie kan utformes.
NYE FORBRUKSMØNSTRE OG elektrifisering

Innmatingstariffen er en avgift som
kraftprodusenter betaler for å kunne sende
strømmen ut på transportnettet. I dag går denne
tariffen i regionalt distribusjonsnett til Statnett.
– Vi mener at tariffen, på samme måte
som i lokalt distribusjonsnett, må gå til den
nett
eieren som har produksjonen knyttet
til nett sitt. Det vil bidra til lavere nettleie for
forbrukerne i områder som har store nettkostnader på grunn av mye produksjon, sier hun.
RME mener innmatingstariffen faller utenfor
oppdraget de har fått, og har derfor ikke vurdert
dette som virkemiddel. A
 nbefalingen er nå oversendt Olje- og energidepartementet som skal
vurdere eventuelle tiltak som skal innføres.
TEKST: EIRIK OMVIK

av transportsektoren legger beslag på store
mengder strøm. Men det er begrenset hvor mye
strøm som kan transporteres over strømnettet
på samme tid.
Siden det vil koste samfunnet unødvendig
mye å bygge ut nettkapasiteten, ønsker Reguleringsmyndigheten for energi (RME) å m
 otivere
deg som forbruker til å spre strømforbruket
utover døgnet.
– Vi åpner for at nettselskapene kan utforme
nettariffene på ulike måter og har pekt på tre
aktuelle hovedmodeller: Målt effekt, abonnert
effekt og sikringsdifferensiert nettleie, sier
seksjonssjef for regulering av nettjenester
Torfinn Jonassen i RME.
Nettselskapene kan velge. Målt effekt baseres
på den timen av døgnet hvor kunden har høyest
effektuttak.
– I tillegg til fastleddet og energileddet, vil
leien da bestå av et effektledd som baseres på
den timen av døgnet hvor kunden har høyest
effektuttak, det vil si bruker mest strøm.
Abonnert effekt innebærer at kunden abonnerer på et visst antall kilowatt per time og
betaler en fast sum for dette.
– Hvis du forbruker mer enn den abonnerte
grensen, må du betale for timene der forbruket
ligger over abonnentsgrensen.
Sikringsdifferensiert nettleie baseres på
størrelsen på hovedsikringen.

– Har du stor hovedsikring betaler du mer
enn hvis du har en liten hovedsikring. Du vil på
denne måten betale for hvor stort forbruk du
kan ha på én gang.
– Ikke stor prisforskjell. RME har foreslått
ulike modeller fordi nettselskapene kan ha
ulike utfordringer. Det kan også være nyttig å
høste erfaringer fra de ulike modellene, ifølge
Jonassen.
– Det vil også være mulig å kombinere de tre
modellene med tidsdifferensierte priser, der
prisene eksempelvis om vinteren når nettet er
høyt belastet, er høyere enn om sommeren når
nettet er lite belastet.
Det er ikke er meningen at nettselskapene
skal hente inn mer penger enn før. De nye
tariffene skal etter planen fases inn over fem
år fra 2022 til 2027.
– Vi har gjort beregninger som viser at
90 prosent av husholdningene vil oppleve mindre
enn 10 prosent endringer i nettleie dersom de
opprettholder det samme forbruksmønstre
etter at de nye tariffene innføres, sier han.
Forslaget fra RME er sendt ut på høring med
svarfrist i mai. Både Energi Norge og Distrikts
energi – de to største interesseorganisasjonene
for nettselskaper i Norge – har uttrykt støtte til
forslaget.
TEKST: EIRIK OMVIK
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Frykter
fordyrende
byråkratisering
Store deler av landets kraftselskap må innføre funksjonelt skille.
Det vil kunne føre til svekket beredskap og tap av arbeidsplasser
i distriktene, mener mange.
DE FLESTE NETTSELSKAP inngår i et større

konsern som også har andre virksomheter
som kraftproduksjon og strømsalg. Ved å ha
det samme styret og den samme ledelsen i alle
konsernets selskaper, blir det mulig å spare
ressurser og drive så effektivt som mulig.
Funksjonelt skille tillater ikke en slik organisering, og innebærer at nettselskapet må
driftes uavhengig av de øvrige virksomhetene.
Morselskapet, eller den kontrollerende eieren
av nettselskapet, vil fortsatt ha overordnet
styring over de økonomiske rammene, men
kan ikke gi instrukser i den daglige driften av
nettselskapet, som for eksempel om utbygging
eller oppgradering av nettet.
– Mer byråkrati. I dag gjelder kravet om
funksjonelt skille for selskap med mer enn
100 000 kunder. Fra 1. januar 2021 senkes
kravet til mer enn 10 000 kunder. Kravet om
funksjonelt skille vil dermed gjelde om lag
40 nettselskap.
Markedssjef Per Sigurd Hegerland i
Hardanger Energi mener kravet vil gjøre det
dyrere for de minste selskapene å fortsette
som før.
– Det vil føre til mer byråkrati og mindre
fleksibilitet. Sentralisering og flere sammenslåinger vil føre til tap av arbeidsplasser i
distriktene, sier han.
I tillegg til tap av arbeidsplasser vil sammenslåinger gjøre det vanskeligere å opprettholde
god beredskap, ifølge Hegerland.
– I dag utnytter vi ressursene i hele selskapet
i en beredskapssituasjon. I et lite selskap som
vårt har ansatte fra både den konkurranse
utsatte virksomheten og monopolvirksomheten
roller i en krisesituasjon, sier han.
6

– Distriktsfiendtlig. Begrunnelsen for lovendringen er å redusere risikoen for kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og
konkurranseutsatt virksomhet, samt å styrke
nettselskaps nøytralitet, ifølge Regulerings
myndigheten for energi (RME).
Selv om EUs krav til funksjonelt skille gjelder
for selskap med mer enn 100 000 kunder, har
norske myndigheter lagt seg på en strengere
linje ved å senke kravet til 10 000. Hegerland
mener dette bunner i et ønske om å redusere
antallet nettselskap.
– Det er i bunn og grunn en distriktsfiendtlig tankegang. Kraftselskap sørger for
viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene. Hvis vi ønsker å unngå å bli som Sverige,
der s entralisering har lagt distriktene øde, er
det viktig legge til rette for arbeidsplasser i de
mange små lokalsamfunnene.
Smådriftsfordeler. Det snakkes ofte om stordriftsfordeler. Hegerland mener man heller bør
snakke om smådriftsfordeler.
– Små selskap har korte beslutningsveier og
kan snu seg raskt rundt i den daglige driften eller
i beredskapssammenheng.
Hegerland mener dessuten at grensen på
10 000 kunder kan være til hinder for f ornuftige
fusjoner.
– En sammenslåing kan gjøre at små
selskaper havner over grensen og dermed går
glipp av viktige synergieffekter som ikke blir
mulig med funksjonelt skille, sier han.
Det er ventet at regjeringen vil vedta
forskriften fra RME i løpet av våren.
TEKST: EIRIK OMVIK
FOTO: KATRINE LUNKE/ENERGI NORGE OG FREDRIK KVEEN

Mange nettselskap er kritiske
til pålegget om funksjonelt
skille. De mener det fører til økt
sentralisering og fordyrende
byråkratisering.
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Fristen for å innføre nytt navn er 1. januar 2022.
Det er ventet at Olje- og energidepartementet vil
vedta forskriften i løpet av våren.

Over 90 selskaper
må skifte navn
De neste årene må i overkant av 90 selskaper innen kraftbransjen
skifte navn og logo. Det vil forvirre kundene og gi høyere nettleie,
frykter kritikere.
REGULERINGSMYNDIGHETEN FOR ENERGI (RME)

ønsker å innføre nye bestemmelser for kraftselskap med over 10 000 kunder. Det skal
blant annet ikke lenger være lov å ha samme
navn på nettselskap og strømsalgselskap, selv
om de tilhører samme konsern, ifølge RMEs
forslag for nye forskrifter til bestemmelse om
markedsføring og kommunikasjon.
– Nettselskapets merkevare er ofte kjent og
har opparbeidet seg tillit hos sine nettkunder.
Dette kan medføre en overføring av tillit fra
nettselskapet til andre foretak som bærer
samme navn og logo, skriver RME.
For å forhindre slike urettmessige fordeler
foreslås det at kravet om differensiert merkevare gjelder alle foretak i konsernet, inkludert
morselskapet.
– Skaper forvirring. Flere er kritiske til forslaget.
Blant dem er administrerende direktør Olav
Linga i Haugaland Kraft.
– Et nytt navn skaper forvirring blant
kundene og fører i tillegg til ekstrautgifter som
de til syvende og sist må betale. Det er uheldig,
8

og jeg tror heller ikke kundene forstår hvorfor
det er nødvendig å skifte navn, sier han.
Forskriftene rundt monopolvirksomhet og
konkurranseutsatt virksomhet er tydelig nok
i dag, mener Linga.
– Forslaget til nye forskrifter vil gjøre driften
vanskeligere. Vi mister gode synergieffekter
og må bygge opp organisasjonene på en helt
annen måte.
– Urettmessige fordeler. Administrerende
direktør Øistein Andresen i Eidsiva ønsker
derimot de nye reglene velkommen.
– Vi har forståelse for at kraftselskaper ikke
skal få urettmessige fordeler i det konkurranseutsatte markedet ved å benytte seg av den

samme merkevaren som nettselskapet. En
felles merkevare gir konkurransefortrinn siden
man får større eksponering overfor potensielle
kunder, sier han.
Det er opp til konsernene om de ønsker å
bytte navn på nettselskapet eller øvrige konkurranseutsatte selskaper. Den billigste løsningen
- som de fleste selskaper mest sannsynlig
velger - er å bytte navn på nettselskapet.
Ifølge RME er kostnadene beregnet til
86 millioner kroner for hele bransjen samlet
hvis nettselskapene skifter merkevare. Både
Andresen i Eidsiva og Linga i Haugaland Kraft
mener kostnadene kommer til å bli høyere.
Fristen for å innføre nytt navn er 1. januar
2022. Det er ventet at Olje- og energidepartementet vil vedta forskriften i løpet av våren.
TEKST: EIRIK OMVIK
FOTO: MONA ADOLFSEN OG
VILJAR HELLELAND,SOGNEKRAFT

« Et nytt navn skaper forvirring blant kundene og fører
i tillegg til ekstrautgifter som de til syvende og sist må
betale. Det er uheldig, og jeg tror heller ikke kundene
forstår hvorfor det er nødvendig å skifte navn.»
OLAV LINGA, Haugaland Kraft

Tar bredbåndsansvar
for lokalsamfunnet

ANTALL ABONNEMENT
FOR BREDBÅND OVER FIBER
2017:
863 584
2018:
990 712
2019: 1 129 627
Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Kraftselskapene spiller en nøkkelrolle i å bygge ut bredbånd i
distriktene. Stadig flere får høyhastighetsnett, men bransjen
etterlyser mer støtte fra myndighetene.
BEFOLKNINGSTETTE OMRÅDER GIR god gevinst
for bredbåndsutbyggere, men lønnsomheten i
grisgrendte strøk er ikke like god. Kraftselskap
med offentlige eiere kan imidlertid ta andre
hensyn enn ren profitt.
Ren Røros Digital er et av disse lokale
selskapene.
– Vi er en kommersiell aktør, men Røros
kommune eier to tredjedeler av morselskapet
vårt Ren Røros. Dermed blir det mulig for oss å
ta samfunnsoppdraget det er å bygge ut bredbånd til alle, selv om lønnsomheten reduseres
noe, sier administrerende direktør Arne Horten
i Ren Røros Digital.

nesten 139.000 abonnement sammenlignet
med samme tidspunkt i 2018, ifølge Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
Bredbånd basert på fiber eller kabel-TVnett kan gi tilgang til 100 Mbit/s eller mer. Om
lag 86 prosent av befolkningen i Norge har nå
tilgang til høyhastighetsbredbånd.
Det blir stadig viktigere med høy hastighet i
fremtiden. Horten peker på at både strømmetjenester og kommende digitale velferdstjenester krever bredbånd på over 100 Mbit/s.
– Folk i distriktene må også få tilgang til
dette. Vi skulle gjerne sett at staten bevilger
mer penger, sier han.

Rekordmange med fiber. Antallet abonnement
med fibernett med hastighet på over 100 Mbit/s
er nå 1,13 millioner. Det er en økning på

– Helst noen milliarder. I 2020 skal regjeringen gi 250 millioner kroner i støtte til å bygge
ut bredbånd.

– Det er ikke nok. Det er fortsatt flere hundre
tusen DSL-kunder som ikke har et godt nok
tilbud. Staten bruker milliarder i året på vei, og
burde helst brukt noen milliarder på bredbånd
også, sier Horten.
Han peker på at både Senterpartiet og
Arbeiderpartiet har tatt til orde for å øke bredbåndsstøtten til en halv milliard kroner i året.
– Men bredbånd blir betraktet som kommersiell virksomhet og får begrenset med tilskudd.
Det skaper problemer for folk i grisgrendte
strøk, der det er vanskelig og dyrt å bygge ut.
Ren Røros Digital har i underkant av 6.000
kunder og bruker fire forskjellige teknologier:
HFC, radio, DSL og fiber.
– De siste årene har vi bygget ut jevnt og
trutt. I fjor forsynte vi 400 nye kunder med bredbånd, og i de kommende årene skal vi etter
planen bygge ut bredbånd over både fiber og
radio til 500 nye kunder i året, sier Horten.
TEKST: EIRIK OMVIK
FOTO: SYDA PRODUCTIONS/SHUTTERSTOCK.COM
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Skaper store verdier
for lokalsamfunnet
Lokale kraftselskap skaper arbeidsplasser, sørger for sikker
strømforsyning og betaler milliarder i utbytte til eierkommunene
hvert år. I tillegg sponser de lokale lag og foreninger.
DE MANGE LOKALE kraftselskapene i Norge har
en viktig samfunnsfunksjon. Ikke bare sørger
de for viktig infrastruktur. De skaper også
andre verdier for innbyggerne.
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– Vi bidrar økonomisk til lokalsamfunnet i
form av kjøp og salg av tjenester, lønn, skatt og
utbytte, sier administrerende direktør Alf Vee
Midtun i Rauma Energi.

I 2018 betalte Rauma Energi 12 millioner
kroner i utbytte til Rauma kommune, som eier
100 prosent av selskapet. I tillegg til strømsalg
og nettvirksomhet bygger Rauma Energi også
ut bredbånd.
– Rauma kommune ville ikke hatt så god
bredbåndsdekning uten at vi som lokal aktør
hadde bygget ut. Virksomheten har også gitt
god avkastning som går tilbake til fellesskapet,

« I tillegg til å bygge
opp under merkevaren
vår, ønsker vi å være
med på holde samfunns
hjulene i gang og
bidra til et levende og
aktivt lokalsamfunn.
Det kommer også våre
ansatte til gode.»
ALF VEE MIDTUN, Rauma Energi

I tillegg til de organiserte aktivitetene benyttes
skøyte- og hockeybanen av allmennheten og
skoler og barnehager i forbindelse med egenaktivitet, forteller Torp.
– Støtten fra Rauma Energi utgjør ca.
14 prosent av skøyte- og ishockeygruppa sine
totale inntekter. Selskapet støtter også resten av
idrettslaget gjennom det årlige Rauma Energifondet, sier han.

– Støtten fra Rauma Energi utgjør ca. 14 prosent av
skøyte- og ishockeygruppa sine totale inntekter, sier
Joachim Horn Torp i Isfjorden idrettslag.

siden vi i likhet med de fleste andre kraftselskap er kommunalt eid, sier Midtun.
Lokal sponsorstøtte. Rauma Energi sponser
årlig lokale lag og foreninger med i overkant av
300.000 kroner. Blant dem som mottar sponsorstøtte, er Isfjorden idrettslag. De har ski, friidrett,
skøyter og ishockey, håndball, fotball, basketball,
volleyball og allidrett som undergrupper.

I 2017 innviet idrettslaget Furulia Amfi, en
kunstfrossen skøyte- og ishockeybane.
– Støtten fra Rauma Energi bidrar til at vi kan
tilby gratis adgang til anlegget i forbindelse med
egenaktiviteter. Den gjør det også mulig for oss å
ha lave medlemskontingenter og treningsavgifter
for dem som deltar i våre organiserte aktiviteter,
sier Joachim Horn Torp, som er leder for hovedstyret, i tillegg til å være trener i idrettslaget.

Totalt åtte milliarder. Midtun i Rauma Energi
sier det er flere årsaker til at de sponser lokalsamfunnet.
– I tillegg til å bygge opp under merkevaren
vår, ønsker vi å være med på holde samfunnshjulene i gang og bidra til et levende og aktivt
lokalsamfunn. Det kommer også våre ansatte
til gode, sier han.
Lokalsamfunnet nyter også godt av utbygginger. De siste årene har Rauma Energi bygd to
mindre kraftverk, og i fjor ferdigstilte selskapet
Nye Verma kraftverk til 400 millioner kroner.
– I byggearbeidet ble det benyttet lokale
underleverandører i tillegg til nasjonale leverandører, sier Midtun.
Adapt Consulting tok utgangspunkt i Rauma
Energi sitt samfunnsregnskap da de i 2018
utførte en analyse på oppdrag fra bransje
organisasjonen Distriktsenergi. De regnet ut
at Rauma Energi skapte verdier for lokalsamfunnet på 65-77 millioner kroner årlig i form av
lønninger, skatter, arbeidsplasser og innkjøp av
varer og tjenester.
Videre anslo konsulentselskapet at de om
lag 90 energiselskapene i Norge som har
mindre enn 30. 000 kunder, i snitt bidrar med
90 millioner og totalt åtte milliarder kroner til
lokalsamfunnet hvert år.
TEKST: EIRIK OMVIK
FOTO: JOACHIM HORN TORP
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Innfører automatisk
kompensasjon
Fra neste år får du automatisk utbetalt penger ved strømbrudd
over 12 timer.
SOM STRØMKUNDE HAR du krav på kompen-

sasjon fra nettselskapet ditt om du opplever
strømbrudd som varer over 12 timer. De nye
automatiske strømmålerne gjør at nettselskap
enkelt kan få oversikt over kunder som blir
berørt av strømbrudd. Derfor trenger du ikke
lenger å søke om å få utbetalt kompensasjon.
Den nye ordningen innføres fra 1. januar
2021. Dagens satser, som øker for hver
24. timer, vil endres. De nye satsene øker for
hver time.
Også andre deler av kompensasjonsordningen endres. I dag får du kun én
kompensasjon for ett avbrudd, uavhengig
av hvor mange målepunkt som berøres. Har
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du fritidsbolig i det samme området som
du bor, kompenseres du dermed bare for
ett av målepunktene. Fra neste år vil du få
kompensasjon for samtlige målepunkt.
Dagens ordning gjelder alle kundegrupper,
men fra neste år gjelder den bare for husholdninger og fritidsboliger. Ut 2020 gjelder de
samme reglene som før, og du må fremme
krav om kompensasjon til nettselskapet ditt
hvis strømbruddet varer over 12 timer.

TEKST: EIRIK OMVIK
FOTO:SEASONTIME/SHUTTERSTOCK.COM

Nåværende satser
Avbrudd over 12 timer:
Kr 600,Avbrudd over 24 timer:
Kr 1 400,Avbrudd over 48 timer
opp til og med 72 timer:
Kr 2700,Mer enn 72 timer:
Kr 1 300,i tillegg for hver påbegynte 24-timers
periode.
Du må søke nettselskapet om
kompensasjon innen «rimelig tid».
Som regel vil dette si tre måneder.
Nye satser fra 1. januar 2021
Avbrudd på over 12 timer:
Kr 500,Deretter vil satsene øke med 40 kroner
for hver påbegynt time.

Råd

Strømsparetips
Du kan med svært enkle grep spare flere hundrelapper på
strømregningen.
NORSKE HUSHOLDNINGER HAR ifølge Enova
verdens høyeste strømforbruk, sammen med
blant andre Qatar og Saudi-Arabia. Nordmenn bruker nesten fem ganger mer strøm
enn verdensgjennomsnittet. Og dobbelt så
mye som svenskene. Mye av årsaken er at
vi i Norge bruker elektrisitet til oppvarming
av boligen.
I en normal enebolig går så mye som
55 prosent av strømmen til oppvarming. Om
lag 20 prosent brukes til å varme opp vann,
og de gjenstående 20-30 prosentene går til
andre elektriske apparater som TV, kjøleskap, b
 elysning og så videre.
Følgende råd vil hjelpe deg med å redusere
strømregningen.

temperatur. Det finnes flere typer varmepumper: Luft-til-vann-, væske-til-vann-, lufttil-luft- og avtrekksvarmepumpe. Væske-tilvann-varmepumpe kan dessuten utløse støtte
på 5.000 kroner fra Enova.

AUTOMATISK STYRING
Ved å tidsinnstille varmeovnene til å senke
temperaturen på natten og dagtid når du ikke
er hjemme, kan du spare om lag 20 prosent
av utgiftene til oppvarming. I tillegg vil du for
hver grad du senker temperaturen, redusere
utgiftene med ca. fem prosent.

LUFT EFFEKTIVT
Når du skal lufte, bør du være effektiv og
sørge for gjennomtrekk ved å sette flere
vinduer på vidt gap i noen få minutter. Hvis
du lar vinduer stå på gløtt over lang tid, kjøles
overflater ned og behovet for oppvarming bli
unødvendig stort.

VARMEPUMPE
Varmepumpen gir deg både lavere strømregning og bedre inneklima og jevnere

SPAREDUSJ OG VARMTVANNSTANK
Å bytte fra vanlig dusjhode til sparedusjhode
halverer utgiftene ved dusjing. Anbefalt

ISOLERING OG TETTELISTER
Kalde gulv og vegger som følge av mangelfull
isolering kan føre til høyere strømutgifter enn
nødvendig. Kontroller for trekk rundt vinduer,
dører, i overgang mellom vegg og gulv/tak og
langs gulv. Du kan finne luftlekkasjer rundt
vinduet ved å føre et tent lys langs listene og
langs vegg- og taklister. Det finnes rimelige
tetningslister, og dette kan du enkelt utføre
selv.

temperatur på varmtvannstanken er 60 °C.
Temperaturmåleren må aldri under 55 °C da
det kan oppstå salmonellabakterier.
OPPVASK
Oppvaskmaskin bruker mindre varmtvann enn
mange kanskje tror, og vesentlig mindre enn
ved håndvask. Bruk derfor heller oppvaskmaskin, men fyll den helt opp før du setter
den på.
VASK AV KLÆR
Vask også kun nødvendige plagg på 60 °C.
Dagens vaskemiddel fungerer bedre på
lavere varme. Lufttørk så ofte du kan i stedet
for å bruke tørketrommel.
HVITEVARER
Kjøleskap og frysere er blitt mye mer energi
effektive enn de var tidligere. Det kan være
lurt å bytte ut et gammelt med nytt. Selv
om energisparende hvitevarer koster mye,
vil det ofte lønne seg i lengden. I kjøleskapet
anbefales 5 °C og i fryseren -18 °C.
TEKST: EIRIK OMVIK
FOTO: EGGHEADPHOTO/SHUTTERSTOCK.COM
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KONKURRANSE
Test dine kunnskaper etter å ha lest Vår Energi

Vinn en
dab-radio!

1 Hvilket nettselskap bruker VR-briller og droner for å befare nettlinjene?
Svar: A: Ren Røros. B: Statkraft. C: Ringerikskraft.

2 Hvor mange kunder må et nettselskap ha for å være nødt til å innføre funksjonelt skille ifølge RMEs forslag til nye forskrifter?
Svar: A: Mer enn 100 000 kunder. B: Mer enn 10 000. C: Mer enn 30 000 kunder..

3 Hvorfor ønsker myndighetene å innføre effekttariff for å motivere forbrukerne til å spre strømforbruket utover dagen?

Svar: A: Siden det vil koste samfunnet unødvendig mye å bygge ut kapasiteten. B: Fordi det er et krav fra EU. C: Fordi strømproduksjonen ikke er konstant.

4 Når forventes det at de nye reglene om funksjonelt skille skal innføres?
Svar: A: 1. Juni 2020.. B: 1. januar 2021. C: 1. juni 2021.

5 Hvilken bransjeorganisasjon foreslår å endre innmatingstariffen for å jevne ut nettleien?

Svar: A: Energi Norge. B: Distriktsenergi. C: KS Bedrift Energi.

Send inn løsning på konkurransen innen 1. august 2020 til:
Vår Energi, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO
Merk konvolutten «konkurranse 1-20»

Vi gratulerer vinneren av en dab-radio
i Vår Energi nr2 i 2019:

Det trekkes én vinner som får en dab-radio!

Tove Gustavsen,
8200 FAUSKE

Navn:

Adresse:

Postnr/-sted:
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Telefonnummer:

ENERGI-KRYSS

Send inn løsning på premiekryssordet innen 1. august 2020 til:
Vår Energi, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO
Merk konvolutten «kryssord 1-20»

Riktig løsning fra nr 2-19:
STRØMPRISENE HAR FAKTISK
VÆRT HØYERE TIDLIGERE

Det trekkes én vinner som får en dab-radio!
Navn:

Vi gratulerer vinneren av en dab-radio
i Vår Energi nr2 i 2019:

Adresse:

Hans Myklatun,
5745 AURLAND

Postnr/-sted:

Telefonnummer:
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Returadresse:

Energi Forlag AS
Christian Krohgs gate 16
Postboks 1182 Sentrum
NO-0107 OSLO

Følg strømforbruket
på mobilen
Med Pulse fra Tibber kan du følge med på strømforbruket ditt i
sanntid på mobilen.
DET NORSK-SVENSKE selskapet Tibber har en

rekke produkter for smart strømstyring. Nå
lanserer selskapet andre generasjon av det
de kaller «pulsklokken» Tibber.
Den lille duppeditten kobles enkelt til HANporten i den nye automatiske strømmåleren
og gir deg oversikt over strømforbruket i hele
boligen din på mobilen via Tibbers egen app.
Det er ikke nødvendig med batteri eller stikkontakt, siden Pulse får strøm fra strømmåleren.
Under selve installasjonen må den riktignok
være tilkoblet ekstern strøm.
Varsling. Pulse kan brukes sammen med flere
systemer for smarte hjem. I appen vil du også
bli varslet om det skulle skje overbelastning
eller strømbrudd når du ikke er hjemme.

Hvis enkelte apparater i huset sluker mye
strøm, vil du enkelt få kunnskap om dette ved å
følge med på strømforbruket via appen. I iOS får
du oversikt over forbruket 60 minutter tilbake i
tid og i Android 10 minutter tilbake i tid. Hvis du
i tillegg har strømabonnement hos Tibber, vil
du få tilgang til all historikk i appen.
Den forrige versjonen av Pulse var tilgjengelig i to forskjellige versjoner for to forskjellige
strømmålere, men den nye versjonen er kompatibel med samtlige av de forskjellige automatiske strømmålerne i Norge. For å åpne HANporten, må du ta kontakt med ditt nettselskap.
Tibber selger også strøm, men du er ikke
nødt til å være kunde for å kjøpe Pulse. Prisen
er 595 kroner for Tibber-kunder og 995 kroner
for andre.

Apparatet kan enkelt kobles til
sikringsskapet og gi deg oversikt
over forbruket via mobilen.

TEKST: EIRIK OMVIK
FOTO: TIBBER AS

