Daglig leder har ordet!
Desember 2010
Hemsedal Energi får en del henvendelser fra kunder som er bekymret for strømregningene
sine. Dette er forståelig.
Vi kan ikke svare på hva andre kraftleverandører gjør overfor sine kunder i disse tider – vi
kan bare svare for våre egne kunder. Det er likevel trist å registrere at noen kraftleverandører
fakturerer forskuddsvis etter et veldig høyt stipulert forbruk for januar – mars. Enda mer trist
er det at noen henviser til nettleverandøren som forklaring på dette. Hemsedal Energi KF har
automatisk måleravlesning og kan oppgi eksakte data for forbruk når det måtte ønskes.
Når kunder ønsker å komme tilbake til Hemsedal Energi KF – så vil de få tilbud om fastprisavtale på ett eller tre år med klausul om brudd på avtalen. Dette vil i så fall gjelde fra den
datoen som den tidligere kraftleverandøren har akseptert overgangen.
Kunder som får betalingsproblemer vil alltid bli hørt og vi vil forsøke å finne løsninger. Dette
betinger at kunder tar kontakt med oss.
Når det gjelder kraftmarkedet kan følgende informeres om:
•

Kraften er dyrt priset av mange faktorer:
o Fyllingsgraden i magasinene
o Oljepris/kullpris og tilsvarende
o Høyt energiforbruk (kaldt vær)
o Norge er knyttet til det europeiske kraftmarkedet – dette er på godt og vondt
o Alle ledd i kjeden skal tjene penger
o Alle ledd i kjeden er redde for å tape penger

•

Kraften er ikke så dyr som mange vil ha det til – dvs. krigstypene i avisene er noen
ganger overdimensjonert i forhold til de reelle prisene. Normalt er det bare noen timer
av og til som er enormt dyre og da blir det avisoverskrifter ut av dette. Slike topper er
normalt noe som jevnes ut over en periode og det kan ikke merkes spesielt på
strømregningen. Du kan lese om kraftprisene fra tabellen som du kan hente HER –
som er en oversikt over spotprisene måned for måned fra 1996 fram til 2010
(november).

•

I utgangspunktet skal kraften prises etter tilbud og etterspørsel. Slik er det ikke uten
videre i el-systemet. Når en leverandør ikke kan produsere kraft som følge av at
vannmagasinene er tomme, så overføres ansvaret til nett-selskapet som må iverksette
rasjonering. Om kunden har gjort en god avtale og kjøpt kraft for 20 øre/kWh fra en
leverandør, så er det ikke sikkert at kunden får ta ut denne kraften. Dersom det ikke er
kraft å levere i kraftsystemet – så iverksettes det rasjonering styrt av staten. Hemsedal
Energi KF må forberede slik rasjonering og har selvsagt utarbeidet planer for å gjøre
dette minst mulig problematisk for våre kunder samtidig som det skal være praktisk å
gjennomføre.

•

Det er opprettet flere soner for kraft. Hemsedal tilhører sone 1. Les mer om
sonesystemet HER

Noen oversikter og forklaringer:
OVERFØRINGSNETT:
Dersom du bruker 20.000 kWh i året, så betaler du for veien som strømmen skal fraktes (fra
sentralnettet – jfr. ”kraftmastene” i Hardanger) til husveggen.
Denne delen består av en fastpris (du vil gjerne at strømmen virker med en gang du slår på en
bryter på samme måte som du vil gjerne bruke veiene når du skal kjøre bil og må betale en
årsavgift).
Den består videre av et energiledd – som er avhengig av hvor mye du bruker nettet. Dette kan
sammenlignes med bompenger eller bensinkostnader.
For noen forbrukere er det også en kostnad for å bruke effekt (dvs. mye strøm samtidig – som
skal dekke deler av kostnadene til å bygge et nett som tillater stort, samtidig forbruk).
Overføringsnettet er strengt regulert av sentrale myndingheter ettersom man ikke har funnet
det formålstjenlig å bygge flere energinett på siden av hverandre. Overføringsselskapet har
monopol – hvilket i praksis betyr at det skal koste det samme å bruke overføringsnettet om
man bor i Lykkja eller i Trøim.
KRAFT:
Kraft er konkurranseutsatt. Dette betyr at kunden kan kjøpe kraft hvor han vil – og selvsagt
også slik at leverandøren kan selge til hvem han vil. Det finnes en mengde leverandører –
felles for alle er at de alle sammen er den billigste strømleverandøren. Dette kan gjerne være
sant, men det som betyr mest er hva du må betale for kraften over lengre tid – eks.vis et helt
år. Hva du betaler for kraften på sommeren bør være helt uinteressant ettersom de fleste
kunder forbruker svært lite kraft på sommeren.
Det er ikke lik tilgang til kraft over alt i landet og det er opprettet forskjellige soner. Dette
kompliserer meget når man skal sammenligne priser. Sonesystemet er forklart tidligere.

STATLIGE AVGIFTER:
Staten ønsker også en del av denne verdiskapingen – både i form av el-avgift (forbruksavgift),
ENOVA-avgift (til miljøtiltak) og mva. Ca. 25% av den totale strømregninga (gitt et
årsforbruk på 20.000 kWh, en kraftpris på 40 øre/kWh (50 øre med mva.) og husholdning i
Hemsedal).

En liten oversikt over hva de totale
strømregningene dine går til – med nevnte
forutsetninger!!!
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