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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:

I en kronikk i Fredrikstad Blad den 16.02.2020 er det satt fram en påstand om at NVE stopper
en prisøkning i Nettleie hos Norgesnett og at Norgesnett over en lengre periode har tatt for høy
nettleie fra sine kunder. Norgesnett er nettleverandør på Askøy. Utdrag av kronikken er vist
under:
Utdrag fra avisartikkel/kronikk:
https://www.f-b.no/nve-stopper-prisokning-hos-norgesnett-hvorfor-har-ikke-ordforerenreagert-pa-overprising/o/5-59-1765293
NVE stopper prisøkning hos Norgesnett. Hvorfor har ikke ordføreren reagert
på overprising?
Av Kjell Bjørndal, Enerstien, Kråkerøy og Roar Julsen, Wessels gate, Oslo
Publisert: 16. februar 2020, kl. 07:25 Sist oppdatert: 18. februar 2020, kl. 16:55
NVE forbyr Norgesnett (eid av Fredrikstad Energi) å øke nettleien. Kjell Bjørndal og
Roar Julsen er fortørnet over overprising som har pågått: – Ingen politiker i
Fredrikstad, som har lært å lese, skal få fraskrive seg ansvar for denne frekke
praksisen.
…..

Norske kommuner oppretter kommunale selskaper for at politikerne skal kunne
følge med. I Fredrikstad lager politikerne aksjeselskaper for at ingen politikere skal

få innsikt!
I mer enn ti år har Fredrikstad Energinett/Norgesnett tatt inn mer penger fra
kundene enn de har hatt som godkjent ramme fra NVE (Norges vassdrags- og
energidirektorat). Denne praksisen hadde man planer om å fortsette med. Bak
denne praksisen står Fredrikstad Energi som morselskap til nettselskapet.
…

Når vi skriver Fredrikstad Energi, som i realiteten er et eiendomsselskap, så er det
der styret sitter, og det er fordi selskapet beskriver seg selv som utøvende ansvarlig
for strømtilførselen i både Fredrikstad, Hvaler, Follo og Askøy. I tillegg synes
formålet blant annet å kunne melke nettselskapet gjennom ulike metoder for
finansiering av egne aktiviteter som blant annet har vært oppkjøp/oppstart av ulike
selskaper, inklusivt nett.
Som vi tidligere her redegjort for, synes fantasien og frekkheten mer utviklet i
dette selskapet enn selskaper i resten av landet. Det er vanskelig å lese
regnskapene annerledes enn at gjennom konstruksjonen, morselskapet Fredrikstad
Energi, har kundepengene fra Norgesnett hjulpet Fredrikstad Energi med sin
manglende likviditet, som over lang tid har vært mer enn problematisk. Fredrikstad
Energi har også benyttet anledningen til å beholde deler av inntektene som skulle
ha tilfalt eierne, Fredrikstad kommune og Hafslund.
….

Nå har NVE satt ned foten
Den 22. november 2019 varslet NVE forbud mot at Norgesnett kunne øke sine
tariffer slik Norgesnett hadde planlagt for 2020. Nå krever NVE at alle pengene som
Norgesnett har «lånt» blir tilbakeført kundene. Tariffene kan ikke økes før saldoen
for merinntekt er i minus. Norgesnett har ikke fulgt regelverket som krever at
merinntekten skal styres mot null, og får ikke øke tariffene før saldoen for
merinntekt er i minus, skriver NVE og understreker at dette gjelder alle tarifftyper.
Det er interessant å lese Norgesnett sin klage på NVEs vedtak der man unnskylder
seg med at selskapet ble etablert 01.2016 og har tilbakeført penger til kundene, fra
første stund: «Norgesnett har eksistert i snart fire år og har styrt merinntekten mot
null over tid, til beste for kundene.»
Men NVE finner ikke denne tilbakeføringen.
Så vet vi det. Norgesnett mener tydeligvis at innbyggerne i Follo, Fredrikstad,
Hvaler og Askøy ikke har evner til å styre egne penger. Den store evneløsheten i
disse områdene har vi ikke vært klar over, men basert på det vi har lest fra FEAS
sine lovprisninger og beskrivelser av egen dyktighet i sine årsmeldinger, skjønner vi
nå at vi mer enkle nettkunder besitter manglende evner til å styre egne midler, men

en trøst er det jo at det står like ille til med de øvrige 95.000 nettkundene.
…

Norgesnett skriver videre: «…. og at NVE derfor ikke har hjemmel til å fatte vedtak
som forbyr Norgesnett å øke tariffene».
NVE viser til Brønnøysundregistrene, historikken med Askøys og Follos inntreden i
Fredrikstad Energinett og at Norgesnett kun er et navneskifte med blant annet
samme organisasjonsnummer siden år 2000, samme daglig leder og
styresammensetning. Videre var Fredrikstad Energinetts logo påført planen for
tilbakebetaling til kundene da NVE gjennomførte tilsyn i 2015 i forbindelse med
gjennomføring av planer for håndtering av merinntekten, og tilføyer;
«Kundene som faller inn under områdekonsesjonene til Norgesnett AS, Askøy Nett
og Follo Nett i perioden 2009 til 2016, har betalt mer enn nettselskapet sine tillatte
inntekter. Et nettselskap kan ikke organisere seg vekk fra forpliktelsene de har
overfor sine kunder.» Av dette fremgår det at planen man ble enig med NVE om,
tydeligvis ble lagt innerst i skuffen.
….

På denne bakgrunn har jeg følgende spørsmål til ordfører.
1. Medfører påstandene i kronikken, om at kundene til Norgesnett over lengre tid har betalt
høyere nettleie enn lovlig, riktighet?
2. Dersom svaret på spørsmål 1 er ja, da er spørsmålene:
A. Hvor mye har Askøy kommune (inkl. heleide firma, kommunale boliger, institusjoner
m.v.) betalt for mye i nettleie siden 2016?
B. Hvor mye har de private husstandene i kommunen, inkludert stedbunden næring,
betalt for mye i nettleie siden 2016?
C. Hvor mye har næringslivet og private institusjoner, inkl. barnehager, sykehjem o.l.,
og andre offentlige etater, i Askøy kommune betalt for mye i nettleie?
3. Dersom svaret på spørsmål 1 er ja, vil kommunen se til at kommunen m.v. og
innbyggerne, næringslivet m.fl. får tilbakebetalt for mye innbetalt nettleie, og det
umiddelbart?

Ordfører vil gi følgende svar:

På denne bakgrunn har jeg følgende spørsmål til ordfører.

1. Medfører påstandene i kronikken, om at kundene til Norgesnett over lengre tid har
betalt høyere nettleie enn lovlig, riktighet?
Svar: Ordfører har via administrasjonen mottatt en epost fra adm. dir. Mona Askmann i
Norgesnett hvor hun redegjør for innbetaling av nettleie.
Sitat » Viser til dialog rundt feilinformasjon om fastsettelse av nettleie for Norgesnett kunder.
Norgesnett driver i et nøye regulert marked. Hva vi kan ta betalt, og hvordan vi kan drive
virksomheten blir løpende rapportert til og fulgt opp av offentlige myndigheter. Det skal sørge
for høy tillit til samfunnskritisk infrastruktur.
På samme måte som andre nettselskaper får vi hvert år beskjed fra NVE om hva vi kan kreve
inn i nettleie i form av en inntektsramme. Basert på dette bestemmer Norgesnett den nettleien
hver enkelt kunde skal betale, og som i sum skal dekke den totale inntektsrammen. Dersom vi
av ulike årsaker (som f.eks høyere/lavere strømforbruk enn forventet, mer/mindre større
strømbrudd enn forutsett eller høyere/lavere kostnader til overliggende nett (Statnett og BKK på
Askøy)) tar inn for mye eller for lite i total nettleie, skal avviket over tid styres mot null. Det er
vanlig at nettselskaper tar for mye eller for lite inntekt gjennom nettleie. I Norgesnett har vi for
eksempel de ti siste årene hatt fem år der inntektene har vært høyere enn det NVE har fastsatt,
og fem år der inntektene har vært lavere. Akkurat nå har Norgesnett merinntekt. For å redusere
merinntekten, vil vi ikke heve nettleien før merinntekten er null.
Det er ikke dårlig nytt at transport av strøm er blitt billigere enn det vi planla for. Norgesnett er
blant de mest effektive nettselskapene i Norge. Mer effektivt nett gir kundene lavere nettleie.
Det er NVE som gjør en årlig benchmark på effektiviteten til nettselskapene.
Sikker forsyning av strøm er avgjørende for samfunnet. Jobben vi gjør i Norgesnett er viktig, og
vi tar den på stort alvor. Alle ansatte i Norgesnett jobber hver dag for at nettet skal fungere og
være mest mulig effektivt. Det vil vi fortsette med – slik at kundene våre har strøm til enhver
tid.» Sitat slutt.
Askøy kommune er ikke eier i nettselskapet, slik det fremkommer i leserbrevet at Fredrikstad
kommune er. Rollen til ordfører vil da være å sikre at Askøy kommune som strømkunde ikke
betaler for høy nettleie. Ut fra svaret fra Norgesnett vil Askøy kommune på snitt over flere år
betale riktig nettleie.
2. Dersom svaret på spørsmål 1 er ja, da er spørsmålene:
A. Hvor mye har Askøy kommune (inkl. heleide firma, kommunale boliger,
institusjoner m.v.) betalt for mye i nettleie siden 2016?
Svar: Askøy kommune betaler i snitt over tid riktig nettleie.
B. Hvor mye har de private husstandene i kommunen, inkludert stedbunden næring,
betalt for mye i nettleie siden 2016?
Svar: Dette må den enkelte strømkunde ta opp med Norgesnett, men utfra svaret fra
Norgesnett så betaler de i snitt over tid riktig nettleie.

C. Hvor mye har næringslivet og private institusjoner, inkl. barnehager, sykehjem o.l.,
og andre offentlige etater, i Askøy kommune betalt for mye i nettleie?
Svar: Næringslivet må som strømkunde ta opp med Norgesnett, men utfra svaret fra
Norgesnett så betaler de i snitt over tid riktig nettleie. Askøy kommune betaler for sine
bygg i snitt over tid riktig nettleie.

3. Dersom svaret på spørsmål 1 er ja, vil kommunen se til at kommunen m.v. og

innbyggerne, næringslivet m.fl. får tilbakebetalt for mye innbetalt nettleie, og det
umiddelbart?
Svar: det vises til svarene over.

Kleppestø, 06.03.2020

Siv Høgtun
ordfører

