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LEDEREN

har ordet

Det er 30 år
siden Surnadal, Halsa
og Rindal
kommuner
samlet sine
engasjementer
innenfor nett,
strømsalg
og produksjon
i selskapet Svorka
Energi AS. De siste 30 årene har Svorka
vokst betydelig innenfor produksjon,
installasjon og ikke minst innenfor
bredbånd. De siste 3-4 årene har vi hatt
en betydelig vekst i antall fiberkunder,
og ved utgangen av 2017 har bredbånd
blitt det største forretningsområdet målt
i antall kunder. Antall ansatte har også
vokst vesentlig de siste 30 årene. I dag
består Svorka av 80 ansatte, og med
innleide ressurser, sysselsetter Svorka
rundt 100 personer.

Vårt bidrag til lokalsamfunnet og våre
eiere har også økt betydelig. Vi bidrar
med 1 mill. kr til sponsing og lokale
arrangementer, vi kjøper varer og
tjenester lokalt for 40-50 mill. kr og vi
bidrar med cirka 12 mill. kr til våre eiere
per år.
Fremtiden for oss som selskap er
krevende med nye aktører, ny teknologi,
nye forretningsmodeller og myndighetskrav. I slutten av 2013 startet vi prosjekt
Svorka 2020. Prosjektet handler om at
vi skal være relevante for våre kunder
i fremtiden. Dagens samfunn blir mer
digital, automatisert og med løsninger
som er enklere for våre kunder, og vi
må være med på utviklingen. Svorka
2020 handler også om å ta i bruk ny
teknologi og skape vekst i nye geografiske områder innenfor bredbånd. Derfor
har Svorka investert betydelige beløp
i fiber i området som vi definerer som
Sør-Trøndelag.

Det innebærer at vi har bygd fiber fra
fylkesgrensen til Orkanger og i Meldal
kommune, og vi har hatt en betydelig
vekst i antall kunder de siste årene.
Målsetningen i Svorka 2020 er at vi skal
gi lokalsamfunnet gode og fremtidsrettede tjenester, og at Svorka skal bidra
til vekst og utvikling av regionen.
Takk til alle våre kunder for at dere
kjøper tjenester fra oss i Svorka!
Halvard Fjeldvær, adm.dir. i Svorka

Grendafiber innebærer et samarbeid mellom Svorka og
en lokal ildsjel eller et grendelag, der vi legger til rette for
egeninnsats, slik at det er mulig å bygge ut fiber til flere.
Grav selv - så ordner vi resten!
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HVA ER FORDELENE DINE?

Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått
ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og
Styringssystemer (AMS). Strømmåleren registrerer strømforbruk på
timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til Elhub og videre til
ditt nettselskap. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og
et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for deg
via internett eller papir som vanlig. Dette er den største moderniseringen
av strømnettet på over 100 år.

Smart strøm gir samfunnet
bedre forsyningssikkerhet og
på sikt også klimagevinster fordi
vi kommer til å bruke energi
mer effektivt. Men hva er
fordelene dine?

HVORFOR SMART STRØM?

Målerne skal byttes av montører fra OneCo Elektro AS,
som er vår samarbeidspartner på montasje. De
nye målerne tilfredsstiller alle krav
fra myndighetene til smarte
strømmålere.

Svorka har derfor lansert et nytt konsept: GRENDAFIBER

Du kan også ringe oss på telefon 97 91 22 22.

HVA ER SMART STRØM?

HVA VIL SKJE?

Norge består av mange grisgrendte kommuner, med svært liten
befolkningsandel bosatt i tettbebygde strøk. Kostnadene i
forbindelse med utbygging av fiber er i stor grad avhengig av
avstand. Svorka har for tiden fullt fokus på utbygging av fiber,
men siden en slik utbygging er svært ressurs- og kostnadskrevende, vil de tettest bebygde områdene bli prioritert først.

Meld din interesse for grendafiber pr. epost
til grendafiber@svorka.no.

- fordeler for både deg og samfunnet

Smart strøm vil gi deg bedre styring med forbruket ditt, samfunnet får
bedre forsyningssikkerhet, og på sikt så får vi klimagevinster ved å bruke
energi mer effektivt.

GRENDAFIBER - FIBER VED HJELP AV EGENINNSATS

Interessert?

SNART FÅR DU
AUTOMATISK STRØMMÅLER

er på
Les m esider ;
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Du som
kunde
mottar
ikke
en
egen
faktura
for dette
arbeidet.
Ved målerbyttet
vil strømmen være
avstengt i 10 minutter, og
selve utskiftningen tar normalt ca. 30 minutter. Så snart
måleren er på plass, vil forbruket
ditt registreres automatisk hver
time, og du trenger aldri mer å
lese av måleren.

1. Automatisk avlesning
Forbruket ditt registreres
automatisk hver time. Automatisk
registrering fjerner muligheten for
feilavlesning av måler.
2. Kontroll over forbruket ditt
Det er enkelt å utføre strømsparende tiltak. Vit hvor du kan
spare strøm, og hvor mye du
sparer. Informasjonen gjøres på
sikt tilgjengelig via internett eller
på papir, til deg som ønsker det.
3. Nøyaktig strømregning
Din nye måler er tilpasset krav til
fakturering av kostnader pr. time
for strøm. Det vil si at fakturabeløpet baserer seg på dine
faktiske måleverdier. Dette gir
deg bedre mulighet til å styre
forbruket etter hvordan strømprisen varierer. Når strømprisen
er høy, kan du for eksempel vente
med å lade elbilen, eller du kan
senke temperaturen i huset.
4. Trygghet
De smarte strømmålerne kan
varsle om jordfeil, spenningsfeil
og annet, som gjør at du kan
redusere faren for brann.
5. Fremtidsrettet
Strømmålerne åpner opp for nye
produkter og tjenester som vil
bidra til ytterligere redusering av
forbruk i fremtiden, som f.eks.
smarthusteknologi.

For mer informasjon,
se tilsendt brosjyre om
automatiske strømmålere,
eller les mer på svorka.no.
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NETTLEIEPRISER

NYTTIG OM NETTLEIE
✔ HVA ER NETTLEIE?

✔ INGEN ENDRING I NETTLEIEPRISENE FOR 2018

Nettleie betales til ditt lokale nettselskap for å få overført strøm
fra der den produseres og til din bolig. Nettvirksomheten er en
monopoloppgave, og du kan ikke velge nettleverandør selv. Derfor
er nettleien strengt regulert av offentlige myndigheter, og fastsettes
ikke av nettselskapet på egenhånd.

Svorka har vedtatt å holde nettleieprisen for 2018 uendret. Eneste endring i tariffene kommer som følge av
endrede offentlige avgifter. Staten øker elavgiften/forbruksavgiften* på strøm med 0,26 øre/kWh + mva.

✔ HVA GÅR NETTLEIEN TIL?
Svorka ønsker at våre kunder skal ha en stabil og sikker
strømforsyning. Våre inntekter fra nettleien går til drift av nettet,
vedlikehold og investeringer, beredskap, nybygging, eltilsyn, måling
og avregning, fakturering og kundehåndtering. I tillegg kommer
kostnader mot sentralnettet (Statnett).
Nettleien til private husholdninger består av et fastbeløp og
et energiledd som er prisen pr. kWh du bruker. Lavere forbruk
vil dermed føre til lavere nettleie.

Følgende nettleiepriser gjelder fra 01. januar 2018:
BESKRIVELSE AV NETTLEIE
Husholdning, fritidsboliger
og næring

FASTBELØP KR/ÅR

NETTLEIE ØRE/kWh

Kr 3.296,herav mva. kr 659,-

herav offentlige avgifter

Sikringer til og med 63A (H4N)

Tekniske anlegg - næring
Sikringer over 63A - inntil 160A (T4N)

Energifondet: 1,00 øre
Elavgift/Forbruksavgift: 16,58 øre
Mva: 10,65 øre

Kr 5.788,- (1)
herav mva. kr 1.158,-

Foto: Ove Andreas B. Nortun

59,35 øre/kWh (2)
herav offentlige avgifter
Elavgift/Forbruksavgift: 16,58 øre
Mva: 11,87 øre

✔ HVEM FASTSETTER NETTLEIEN?

Over
n
halve nettleifieter
er off. avg

53,23 øre/kWh

Inntektene til Svorka og alle landets nettselskap er strengt regulert
av myndighetene (NVE). Hvert år settes en inntektsramme som skal
gjenspeile våre oppgaver. Vårt utstrakte nettområde krever store
drifts- og vedlikeholdskostnader som i landsgjennomsnitt viser at vi
har lengre nett og flere anleggskomponenter pr. kunde.

1. I tillegg kommer avgift til energifondet (Enova) på kr 800,- for de anleggene som har krav om dette

✔ OVER HALVE NETTLEIEN ER OFFENTLIGE AVGIFTER

Husholdningskunder kan alternativt be om nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter.

Nettleien er inklusiv avgift til energifondet (Enova). I tillegg er
alle nettselskap pålagt å kreve inn offentlige avgifter som for Svorka
utgjør over 50% av kostnadene.
• Lovpålagt innbetaling til det statlige energifondet (Enova) på 1,00 øre/kWh
+ mva. Enova er etablert av staten for å fremme miljøvennlig omlegging av
energibruk og energiproduksjon i Norge.
• Elavgift/forbruksavgift på strøm på 16,58 øre/kWh + mva.
Svorka har ansvaret for å kreve inn forbruksavgift på vegne av skatteetaten.
• Mva (moms) på 25 % til staten

NVE MED FORSLAG OM NYE NETTLEIETARIFFER
NVE vil at nettselskapene skal utforme nettleien slik at strømkundene kan velge et nettleieabonnement som er tilpasset
hvor mye strøm de vil bruke på en gang. Et jevnere strømforbruk uten store forbrukstopper vil over tid gi strømkundene
lavere nettleie.

2. Prisene på tekniske anlegg - næring er oppgitt inkl. forbruksavgift og mva.
I tillegg kommer avgift til energifondet som behandles etter eget regelverk som du finner på www.enova.no.

Offentlige avgifter for husholdning, fritidsboliger og næring fra 01.01.2018:
•

Avgift til energifondet (Enova): 1,25 øre/kWh inkl. mva.

•

Forbruksavgift: 20,73 øre/kWh inkl. mva.

•

Mva: 25%

Øvrige priser: Opplysninger om øvrige nettpriser finner du på våre hjemmesider: svorka.no
PRISER PÅ ANDRE TJENESTER

Målerkontroll uten påvist feil:

Byggestrøm:

Kabelpåvisning:

Oppsetting og nedtaking:
Nettleie:
Nettleie pr. kWh:
Skapleie:
Leveringstid:

kr 1.375,- inkl. mva.
kr 3.296,- pr. år inkl. mva.
avregnes etter H4N
kr 25,- pr. døgn inkl. mva.
5 virkedager

kr 1.100,- inkl. mva.

Gratis ved 48 timers varsel.
Kr 1.100,- inkl. mva. ved kortere varsel.

Tilkoblingsomkostninger:

I arbeidstiden kr 1.100,Utenom arbeidstiden: kr 1.375,- inkl. mva.

Omkostninger ved endring av abonnement

– Strømnettet må kunne levere nok strøm til alle også når mange vil ha mye strøm samtidig. Forskriftsforslaget vi
sender på høring, betyr at strømkundene vil tjene på å jevne ut sitt strømforbruk. Lavere forbrukstopper vil
redusere nettselskapenes kostnader, slik at strømkundene over tid får lavere nettleie enn med dagens tariffstruktur,
sier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE.

kr 250,- inkl. mva.

* Purreomkostninger belastes etter statlige satser

NVE ønsker at alle nettselskap skal innføre en ordning kalt «abonnert effekt»: Kundene abonnerer på et visst
strømforbruk per time (kWh/h). Forbruk over abonnementet koster ekstra.

Fakturering av kostnader ved framføring av strøm til nye bygninger vurderes ved hvert enkelt tilfelle.
Ta kontakt med nettavdelingen på tlf.: 71 65 91 00.

NVE legger opp til at nye krav skal gjøres gjeldende fra 2021, slik at kunder og nettselskapene kan nyttiggjøre seg av
måledata fra de smarte strømmålerne.

*Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Prisene er basert på at elavgiften/forbruksavgiften vedtas endret fra 16,32 øre/kWh til 16,58 øre/kWh eks. mva.
Kilde: nve.no
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ÅRETS JULEGAVE TIL 3 GODE FORMÅL

SMARTHUS OG VELFERDSTEKNOLOGI KOMMER FOR FULLT

Svorka har i flere år gitt en pengegave til et allmennyttig formål
i stedet for julegaver til leverandører og samarbeidspartnere. I 2017
feiret Svorka 30 års jubileum, og delte ut en egen jubileumspott
på kr 30.000,- i desember. Den ble fordelt på tre heldige formål.

Svorka og flere andre lokale energi- og nettselskaper er nå i førersetet
i utrullingen av smarthus og velferdsteknologi gjennom selskapet
HITCH.
DIGITALISERING - EN DEL AV FOLKS NYE HVERDAG

FORMÅL 1: VALSØYFJORD IL - BMX-BANE
Valsøyfjord IL består i dag av ca. 200 medlemmer hvor de fleste er
barn og unge. Et av de nyeste tiltakene som Valsøyfjord IL står bak
er opparbeidelse av BMX-bane ved Fossdalen Stadion.

Digitaliseringen av folks hverdag vil gi uante nye muligheter, og ny
teknologi kan gjøre dagliglivet enklere for folk flest. Det kan være huseiere som vil effektivisere og forenkle hverdagen i huset eller på hytta,
men det kan også være eldre som kan få økt sin livskvalitet og trygghet
gjennom smarte velferdsløsninger, og som slik kan bo lenger hjemme
før det blir behov for sykehjemsplass.

FORMÅL 2: "DRØMMESÅNG"
"Drømmesång" er en musikalsk barne- og ungdomsoppsetning med
barn og unge i alderen 6-18 år, med Svanhild Husby som primus motor
og drivkraft.

Markedet for smarthusløsninger og velferdsteknologi er enormt i Norge
og på verdensbasis. I dag er antall personer over 67 år i Norge rundt
600 000. I 2030 vil dette tallet ha doblet seg til 1,2 millioner.

FORMÅL 3: RINDAL VEL - IGLTJØNNA
Rindal Vel har lange tradisjoner, og ble etablert allerede i 1961. I dag har
Rindal Vel ansvar for anlegget ved Igltjønna i Rindal, som er en yndet
samlingsplass både sommer og vinter. Midlene fra Svorkas jubileumspott skal brukes til videreutvikling av det flotte området ved Igltjønna.

SVORKA STØTTER...
Har ditt lag eller forening en aktivitet som du synes fortjener støtte fra Svorka?
Da oppfordrer vi deg til å sende en kortfattet søknad til oss innen 15. mars.
Vi prioriterer søknader som støtter opp under frivillig arbeid for barn/ungdom og eldre.
Søknadsskjema finner du på svorka.no.
Du kan også sende en søknad pr. post, eller via e-post til kunde@svorka.no
Alle som tildeles støtte vil bli kontaktet av oss. Maks. støtte kr 10.000,-.
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SMARTERE HJEM. HELT ENKELT.

SØKNADSFRIST:

15. mars!

HITCH
Hitch er eid av 15 lokale energiog nettselskaper som satser på
smarthusløsninger og velferdsteknologi, deriblant Svorka.
Hjernen i satsingen på smarthusteknologi er en hussentral, en
såkalt gateway. Hussentralen er
bindeleddet mellom flere enn 100
elektroniske enheter som spenner
fra kaffemaskinen, lamper og
vaskemaskinen, og en app som lar
deg styre disse fra smarttelefonen
eller nettbrettet. Smarthusappen er
utviklet for forbrukere til styring av
eget hjem.

HITCH er en løsning som er utviklet av 47 små og mellomstore
energiselskap i Norge, i samarbeid med ledende aktører på smarthusteknologi. Med HITCH får du full styring over hjemmet ditt, ned til hver
smarte minste enhet i huset. Du setter det enkelt opp selv, og kan legge
til så mye utstyr du vil. Lampene, kaffemaskinen, til og med vaskemaskinen din kan integreres med HITCH.
I dag er løsningen tilpasset over 100 forskjellige enheter, og nye legges
til HITCH hele tiden. Og det beste av alt, uansett hvilke smarte
enheter du får i hus de neste årene, så kan du koble dem tilHITCH.
Smart, ikke sant?
HITCH vil være tilgjengelig på det norske markedet fra 2018.
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MARKEDSKOMMENTAR 20172-018
STABILE PRISER I 2017
Etter at prisene har ligget under 25 øre/kWh de 3 siste årene fikk vi en liten økning til 27 øre/kWh i 2017. Vi startet året
med forholdsvis lav magasinfylling. Mildværet med snøsmelting i januar gjorde at prisene var stabile rundt 27-28 øre/
kWh helt frem til sommeren. En del mer nedbør enn normalt ved starten av sommeren gjorde at prisen i sommermånedene falt til 23-25 øre/kWh. Til tross for mye nedbør utover høsten steg imidlertid prisene igjen. Hovedforklaringen
er at vi er mer knyttet til strømmarkedet i resten av Europa. De tyske prisene har steget voldsomt utover høsten i takt
med en svært stor økning i kullprisene. Dette ser vi at igjen påvirker de nordiske prisene. I motsetning til i fjor har vi hatt
lite problemer med overføringskapasiteten i linjenettet. Dette har gjort at vi har hatt forholdsvis like priser i det meste av
landet i 2017. Til tross for litt høyere priser i 2017 enn i fjor ligger vi fortsatt under gjennomsnittet for de 10 siste årene som
er 29,0 øre/kWh.

UTSIKTER TIL FORHOLDSVIS LAVE PRISER OGSÅ I 2018
Ser vi litt fremover i tid ser vi at det er flere faktorer som påvirker prisene. Både sol og vindkraft blir stadig viktigere
prisdrivere på kontinentet, særlig på kort sikt. I tillegg ser vi at kullprisen er viktig for de tyske prisene. Da vi stadig blir
knyttet tettere det kontinentale markedet med gode overføringsforbindelser ser vi at alle disse faktorene også vil påvirke
de norske prisene. Ved utgangen av 2017 er det grunn til å forvente forholdsvis lave strømpriser
også i 2018. På kraftbørsen prises vinteren til ca. 30 øre/kWh, mens forventningene for våren
og sommeren ligger på 21 øre/kWh (alle priser eks. mva, elsertifikater og leverandørenes
påslag). For bare ett år siden spådde flere analytikere at prisene ville holde seg rundt
20 øre/kWh i flere år fremover. De har økt sine anslag litt i løpet av året, men historien
viser at ting kan snu fort i kraftmarkedet.

Foto: Kjell Sæther
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KONTAKT OSS

VI HAR ÅPENT FRA KL. 09-15

✔ Svorka (strømnett)
✔ Feilmelding (strømnett)

Tlf. 71 65 91 00

Tlf. 924 20 050
- døgnvakt		

DU KAN OGSÅ RINGE OSS PÅ 97 91 22 22.
DA FÅR DU TRE VALG:

✔ 1. Sentralbord
✔ 2. Bredbånd og TV
✔ 3. Strøm

✔ Du når oss også på nettkunde@svorka.no. Følg oss på

