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LEDEREN

har ordet

Svorka lever i
en bransje i
endring, og
vi skal være
i forkant av
utviklingen
for å sikre
Svorka sin
konkurransekraft. Vi blir
utfordret fra
myndighetene som
ønsker en konsolidering innenfor vår
bransje og økt digitalisering.

Teknologiske og industrielle nyvinninger
kan komme til å endre energibransjen
de neste årene, og Svorka bruker mye
ressurser for å møte utviklingen.
Innføringen av for eksempel
elektroniske strømmålere involverer alle
husstander i landet, og systemet øker
digitaliseringen av energibransjen. Det
nye systemet åpner for nye muligheter,
men åpner også opp for nye aktører.

Myndighetene ønsker å skape større
selskaper for å hente ut stordriftsfordeler, men Svorka mener løsningen
ligger i større allianser. De to siste årene
har det blitt brukt mye ressurser i
oppbyggingen av Nettalliansen, som
er en allianse for å hente ut stordriftsfordeler, samhandling og innovasjon.
Per i dag er det 47 selskaper som er
med i alliansen, og det vil komme til
flere selskaper i løpet av 2017.

Året 2016 har vært preget av store
bredbåndsinvesteringer i et nytt
markedsområde som vi har definert
som Sør-Trøndelag. For 2016 har det
medført investeringer i fiber fra Storås
til Orkanger sentrum, og vi har lyktes
med å selge inn et betydelig antall
kunder. Totalt har Svorka det siste året
solgt inn i underkant av 2000 nye
bredbåndskunder, og det utgjør en
betydelig vekst for Svorka.

Nettalliansen er samlet det nest største
nettselskapet i Norge, og Svorka har i
2016 bidratt i utviklingen av alliansen.

Vi skal fortsatt satse i eksisterende
geografiske områder, men vi må satse i
nye områder for å sikre vekst for fremtiden. Svorka har i 2016 arbeidet med
mange vedlikeholds- og investeringsprosjekter på nettinfrastrukturen for å
sikre høy leveringssikkerhet. Et større
prosjekt vi arbeidet med i 2016 var
rehabiliteringen av høyspentlinjen fra
Bele til Flessen.
Svorka er et viktig selskap regionalt. I et
normalår kjøper vi varer og tjenester fra
det lokale næringslivet for MNOK 40, og
vi bidrar med lokale sponsormidler for
inntil MNOK 1 per år. Svorka planlegger
også investeringer i størrelsesorden
MNOK 200 de nærmeste fire årene,
og det gjør oss til en av de største
investorene på Indre Nordmøre. Svorka
sine ansatte har skapt betydelige verdier
for samfunnet og våre eiere i 2016.
Takk til alle våre kunder for at dere
kjøper tjenester fra oss i Svorka!
Halvard Fjeldvær, adm.dir. i Svorka

SVORKA.NO - I NY OG FORBEDRET DRAKT
VÅR NYE HJEMMESIDE ER TILPASSET ALLE ENHETER
Digitale kanaler blir stadig viktigere i dagens samfunn, dette gjelder også
for Svorka. Og i tråd med utviklingen ellers i samfunnet kommer en stadig
økende andel av trafikken til våre hjemmesider nå via nettbrett og mobil.
Dette har vi tatt konsekvensen av, og vi har lansert ny hjemmeside som er
tilpasset alle enheter. Prøv selv!
ENKELT Å NAVIGERE
For oss er det viktig at det er enkelt å finne frem på våre hjemmesider. På
vår landingsside kan du derfor velge mellom våre ulike avdelinger: nett,
strøm eller bredbånd/tv. Slik får du enkelt og effektivt navigert dit du har
behov for. Vi har også gjort det enkelt å finne informasjon om kundeservice, nyheter og driftsmeldinger.
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GIS OSS RIS OG ROS
Vår ambisjon er at svorka.no skal være den beste kilden til informasjon for
deg som kunde. Er det noe du savner, eller ikke finner igjen? Ris eller ros?
Ta kontakt på kunde@svorka.no, vi setter stor pris på å høre fra deg.
Sidene er utviklet av Milligram design og Divint, hvor layout/design kommer fra
Milligram design, og Divint har stått for kode. Vi takker for godt utført arbeid.

ELSERTIFIKATENE ØKER TIL 13,7%
Elsertifikater ble innført som en
fellesordning for Norge og Sverige
i 2012 for å nå målet om økt ny
fornybar kraftproduksjon med
20 % innen 2020. Denne
ordningen er det forbrukerne
som skal finansiere.
I 2015 var det en såkalt kontrollstasjon for å sjekke at man når de
mål man har satt seg. Da besluttet
de to lands regjeringer å øke det
samlede volum, og dermed øke
kvotekurvene for elsertifikat fra
2016. Dvs. at du og jeg må bidra
litt ekstra for å få økt ny fornybar
kraftproduksjon.
I 2016 var kvoteplikten 11,9 %
av forbruket. I 2017 øker dette til

SMARTE STRØMMÅLERE
– HVA ER DET?
Innen 01. januar 2019 skal alle
strømkunder i Norge ha tatt
i bruk smarte målere. De nye
målerne inngår i ”Avanserte
Måle- og Styringssystemer”
(AMS), og innebærer at
brukerne får langt bedre
informasjon om strømforbruket
sitt, mer nøyaktig avregning og
mulighet for automatisk styring
av forbruket. Svorka vil starte
utrullingen til alle husstander
og bedrifter i løpet av 2018.
Vi vil i god tid informere våre
kunder om når de gamle
målerne byttes ut med nye
AMS-målere, og ellers orientere
fortløpende om selve
installasjonsprosessen.

13,7 %. Kvoteplikten vil med
nåværende ordning øke hvert år
fram til 2020 (19,7 %). Deretter
skal ordningen trappes ned til
den opphører i 2035.
Men det skal være en ny
kontrollstasjon i 2017, hvor
Norge og Sverige vil forhandle om
eventuelle endringer i ordningen.
Her kan alle forhold omkring
elsertifikater endres, også kvoteplikten, gjeldende fra 2018. Her
har Sverige bla. vedtatt at de vil
forlenge elsertifikatordningen.
Endringen fra 2016 til 2017 betyr
ikke så mye for den enkelte av
oss. Isolert sett stiger kostnadene
til elsertifikat med ca. en femtilapp

neste år. Men da må vi ikke
glemme at all den nye fornybare
kraftproduksjonen bidrar til lavere
strømpris. Pr. desember 2016 er
det mye som tyder på at summen
av strømpris og elsertifikater vil bli
lavere i 2017 enn i 2016, til tross
for økt kvotekurve og en relativ lav
strømpris i 2016.

SMARTE STRØMMÅLERE TIL ALLE
Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 01. januar 2019.
Smarte strømmålere vil gi bedre informasjon om strømforbruk og -priser,
og legge til rette for nyttige tilleggstjenester. Det er nettselskapet som er
ansvarlige for installasjon, og Svorka vil starte utrullingen i løpet av 2018.
MER NØYAKTIG MÅLING AV STRØMFORBRUKET
De nye smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender
automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere
og riktigere innhenting av måleverdier, og et bedre grunnlag for fakturaen
som sendes til strømkundene.
NYE TJENESTER MED SMARTE STRØMMÅLERE
AMS vil være en god plattform for mange nyttige tjenester i hus og hjem.
Utover de grunnleggende krav som myndighetene setter til funksjonalitet
kan nettselskapene og andre leverandører tilby tjenester som kan være
nyttige for forbrukere.
LES MER om smarte strømmålere på våre hjemmesider, svorka.no.
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NYTTIG OM NETTLEIE
✔ HVA ER NETTLEIE?
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.

✔ 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.

✔ HVEM FASTSETTER NETTLEIEN?
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.

✔ OVER HALVE NETTLEIEN ER OFFENTLIGE AVGIFTER

Over
n
halve nettleifieter
er off. avg

Nettleien er inklusiv avgift til energifondet (Enova). I tillegg er
alle nettselskap pålagt å kreve inn offentlige avgifter som for Svorka
utgjør ca. 50,8 % 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 16,32 øre/kWh + mva.
Svorka har ansvaret for å kreve inn forbruksavgift på vegne av skatteetaten.
• Mva (moms) på 25 % til staten

MØT VÅR NYE NETTSJEF: IVAR VIKAN
Ivar Vikan er født og oppvokst på Nordvikstranda i Surnadal kommune, og bodde der frem til han var
ferdig med videregående skole. Etter videregående gjennomførte han først ett års førstegangstjeneste
hos GSV i Kirkenes, før han reiste til Trondheim for høyere utdanning, hvor han fullførte en mastergrad
i elkraftteknikk ved NTNU. Ivar har jobbet 6 år som ingeniør hos Voith Hydro AS i Trondheim, og
01. desember 2015 flyttet familien på fire tilbake til hjembygda. Etter å ha hatt en kombinert løsning
med pendling og hjemmekontor startet han som ny nettsjef i Svorka 1. september 2016.
Hele nettbransjen er i omstilling og det blir stadig satt større krav til effektivitet og økonomi,
samtidig som alle lover og regler skal etterfølges. Ivar forventer derfor at jobben som
nettsjef blir både interessant og utfordrende. Han er fornøyd med å ha fått et godt
utgangspunkt da forrige nettsjef fortsatt blir en del av Svorka i tiden fremover. Der
er det mye kunnskap og erfaring å hente. Ivar sier til SvorkaNytt at han har god tro
på at tiden fremover vil stå i stil med forventningene, hvis fortsettelsen blir like bra
som førsteinntrykket.
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NETTLEIEPRISER
✔ INGEN ENDRING I NETTLEIEPRISENE FOR 2017
Svorka har vedtatt å holde nettleieprisen for 2017 uendret. Eneste endring i tariffene kommer som følge av
endrede offentlige avgifter. Staten øker elavgiften/forbruksavgiften* på strøm med 0,32 øre/kWh + mva.
Følgende nettleiepriser gjelder fra 01. januar 2017:
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)

52,90 øre/kWh
Energifondet: 1,00 øre
Elavgift/Forbruksavgift: 16,32 øre
Mva: 10,55 øre

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

59,00 øre/kWh (2)
herav offentlige avgifter
Elavgift/Forbruksavgift: 16,32 øre
Mva: 11,81 øre

1. I tillegg kommer avgift til energifondet (Enova) på kr 800,- for de anleggene som har krav om dette
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.
Husholdningskunder (H4N) kan alternativt be om nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter.

Offentlige avgifter for husholdning, fritidsboliger og næring (H4N) fra 01.01.2017:
•

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

•

Forbruksavgift: 20,40 øre/kWh inkl. mva.

•

Mva: 25%

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

Målerkontroll uten påvist feil:

kr 1.100,- inkl. mva.

Kabelpåvisning:

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
kr 250,- inkl. mva.

* Purreomkostninger belastes etter statlige satser
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.
* Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Prisene er basert på at elavgiften/forbruksavgiften er vedtatt endret fra 16,00 øre til 16,32 øre/kWh.

5

ÅRETS JULEGAVE TIL RINDAL FRIVILLIGSENTRAL
Svorka har i flere år gitt en pengegave til et allmennyttig formål i stedet for julegaver til leverandører og
samarbeidspartnere. I 2016 valgte vi å gi vår gave på
kr 10.000,- til Rindal Frivilligsentral for deres innsats
for et varmere og mer inkluderende samfunn.
AKTIVITETER I REGI RINDAL FRIVILLIGSENTRAL
Rindal Frivilligsentral står bak en rekke aktiviteter,
blant annet åpen lekeplass, kjøkkenpraten, innsamling
og registrering av gamle bilder, leksehjelp, kreative
kvelder, Estlandshjelp, strikkekafé, dataklubb,
ledsagertjeneste, tepper til Nepal, norskkurs,
innsats for andre, fotokveld, trim, stavgang osv. osv.
EN GAVE SOM KOMMER TIL NYTTE
«Kor gøitt» var leder i Rindal Frivilligsentral, Anni
Karlstrøms første umiddelbare reaksjon på julegaven
fra Svorka. – Vi er så takknemlige, og setter stor pris
på at innsatsen vi gjør for lokalsamfunnet blir lagt
merke til, fortsetter hun, og understreker at pengene
vil komme mange til gode.

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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SØKNADSFRIST:

15. mars!

TRÅDLØST NETT OG HASTIGHET
Det er viktig å være klar over at trådløst
nett ikke vil gi de hastighetene som
bredbånd via kabel gir pga. av de
naturlige begrensningene i selve
trådløsteknologien. Selv om forholdene
er ideelle, kan det hende at du selv i
umiddelbar nærhet av routeren ikke
oppnår oppgitt hastighet trådløst f.eks.
med smarttelefon eller PC. Dette
kommer av rent fysiske lover som tilsier
at signalstyrken fra routeren avtar
dramatisk med avstanden fra routeren,
selv i et rom uten hindre. Hvis det
i tillegg kommer fysiske hindre (som
f.eks. TV, vegger eller etasjeskiller)
mellom routeren og deg vil signalstyrken bli ytterligere redusert.
TEST AV HASTIGHET
Hastighet må alltid testes med kabel
direkte i routeren. Hvis du tester på
denne måten med en PC av nyere dato,
skal du få riktig hastighet.
SIGNALSTYRKE FRA ROUTER
Hvis du opplever at signalstyrken fra
Svorkas router er svakere enn din gamle,
kan det skyldes flere forhold. Blant annet
er vår router lagd med større fokus på
høyere hastigheter enn dekning.
Samtidig er det mer utfordrende å levere
100 Mbit/s. hastighet trådløst i et helt
hus enn f.eks. 5 Mbit/s. Likevel skal vår
router kunne gi deg god dekning i din
bolig, så lenge den er sentralt plassert.

2,4 GHZ VS. 5 GHZ
Vår router leverer trådløsnett på to
forskjellige frekvenser. Enkelt forklart
er forskjellen mellom dem at 2,4 GHz
gir best dekning, men noe lavere
hastighet, mens 5 GHz (angis som
trådløstnettnavn_5G) gir best hastighet,
men noe dårligere dekning.
HVORDAN FUNGERER BREDBÅNDET?
Du som bruker vil vanligvis ikke merke
stor forskjell, på tross av lavere hastighet
trådløst. Det aller viktigste er at du
får brukt bredbåndet på den måten du
har behov for. Sliter du derimot med
bufring, hakking og forsinkelse, ja da
er det noe galt, og du bør kontakte
kundeservice.
KUNDESERVICE HOS SVORKA
Kundeservice hos oss når du på
tlf. 07165, via chat på svorka.no eller
ved å sende en e-post til bredband@
svorka.no. Hvis vi ikke kan hjelpe deg på
en av disse kanalene, sender vi en våre
lokale montører hjem til deg.

ENKLE TIPS TIL
BEDRE TRÅDLØSDEKNING:
• Stort hus, eller ønsker du at
routeren plasseres i et hjørne av
huset, i teknisk rom eller i kjeller/
loft? Da anbefaler vi at du
skaffer deg et ekstra aksesspunkt.
Aksesspunktet bør helst være
kablet fra routeren, dette gir best
hastighet og stabilitet.
• For store boliger anbefales en
trådløs sone i hver etasje.
• Plasser routeren sentralt i huset
og i nærheten av der du oftest
benytter trådløst bredbånd.
• Alternativt kan du skaffe deg
trådløs forsterker. Denne repeterer
signalet fra routeren og gir bedre
dekning, men vil ikke gi like bra
hastighet som i umiddelbar
nærhet av routeren.
• Forsikre deg om at du er på annen
trådløs «kanal» enn naboene og
at ditt trådløse nett har klart best
signalstyrke. Støy fra andre
trådløsnett på samme kanal i
nærheten er den vanligste
årsaken til trådløsproblemer.
Gratis programvare for å finne
ut av dette kan f.eks. være
«InSSIDer Home» for PC, eller
«Wifi Analyzer» for Android.
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MARKEDSKOMMENTAR 20162-017
HØYERE PRISER ENN FORVENTET I 2016
Etter de historisk lave prisene i 2015, der spotprisen i Norden ble kun 18,7 øre/kWh, ventet de fleste at dette ville
fortsette også i 2016. Året begynte med fulle magasiner og en god hydrologisk balanse. Prisene holdt seg rundt
20 øre fra februar og utover våren. En tørr vår og sommer med mindre nedbør enn normalt gjorde at prisene krøp
litt oppover utover sommeren. Etter en historisk tørr oktober fikk vi en månedspris på over 35 øre i november.
Dette er den høyeste månedsprisen siden april 2013. Fra i sommer har det vært en del problemer med
overføringskapasiteten i linjenettet. Dette har ført til at prisene i Midt-Norge har ligget 2-4 øre høyere enn i resten
av landet. Spotprisen i Norden for 2016 ser ut til å havne på ca. 25 øre. Det vel 6 øre høyere enn det rekordbillige
fjoråret, men fortsatt godt under gjennomsnittet de 10 siste årene på 30,5 øre.
UTSIKTER TIL FORHOLDSVIS LAVE PRISER OGSÅ I 2017
Ved utgangen av 2016 er det grunn til å forvente forholdsvis lave strømpriser også i 2017. På kraftbørsen prises
vinteren til ca. 28 øre/kWh, mens forventningene for våren og sommeren ligger på ca. 20 øre/kWh (alle priser
eks. mva, elsertifikater og leverandørenes påslag). Ser vi på utsiktene videre fremover tror de fleste som opererer
i kraftbransjen at prisene vil holde seg rundt 20 øre/kWh i flere år fremover. Uansett hvor positivt bildet kan se ut
nå, viser imidlertid historien at ting kan snu fort i kraftmarkedet.

Foto: Kjell Sæther

gen
Følg utviklin
t
gjennom åre
på svorka.no

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 07165.
DA FÅR DU TRE VALG:

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

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

.

