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– Har tro på Defo
– Vår inntreden kommer som følge av at vi har tro på det 
arbeidet Defo gjør, sier adm. direktør Erlend Eriksen i Svorka 
Energi AS til NettOpp. Han legger til at han også tror selskap-
ets interesser blir godt ivaretatt gjennom dette medlemskapet. 
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Svorka Energi AS er et vertikal-
integrert energiselskap med 
hovedkontor i Surnadal i Møre 

og Romsdal. Selskapet eies av Rindal, 
Halsa og Surnadal kommuner, samt 
Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Selskapet er nettkonsesjonær for de 
tre eierkommunene, som til sammen 
har om lag 10 000 innbyggere. Antall 
målepunkter er i overkant av 6 000. 

Annen virksomhet
I tillegg til nettvirksomheten har Svorka 
Energi også om lag 100 GWh vann-
kraftproduksjon gjennom tre heleide 
kraftverk og to anlegg som er deleide 
50/50 med Statkraft. 

Svorkas bredbåndselskap leverer 
i hovedsak til eierkommunene, men 
også noe ellers i eget fylke og i deler 
av Østerdalen. Selskapet driver også 
et biofyrt fjernvarmeanlegg som leverer 

varme til større kunder i Surnadal 
sentrum. I tillegg har Svorka Energi 2/3 
eierskap i selskapet EL-CO AS som er 
et rent elektroinstallasjonsselskap. 

Omsetningen på konsernnivå har de 
siste årene ligget på om lag 200 mill-
ioner kroner, og antall ansatte er ca 70. 

Felles interesser
Adm. direktør Erlend Eriksen har tro  
på at medlemsmassen i Defo utgjør  
en nokså homogen gruppe energi-
selskaper som i stor grad har sammen-
fallende interesser. 

– Når dette fellesskapet nå etter 
hvert blir større, vil mulighetene for å 
bli hørt også vokse.  Det gjelder både 
næringspolitisk og i opinionen generelt. 
Vi tror Defo er en relevant organisasjon 
for å representere Svorka sine inter-
esser overfor overordnede politiske 
myndigheter og i forbindelse med den 
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Adm. direktør Erlend Eriksen i Svorka Energi AS 
har tro på det arbeidet Defo gjør. 

Året 2013 starter svært godt for Distriktenes 
energiforening, Defo, med tre nye medlem-
mer fra nyttår. Det er Hemne Kraftlag SA i 

Kyrksæterøra, Svorka Energi AS i Surnadal og Selbu 
Energiverk i Selbu. 

I denne spesielle nyttårsutgaven av NettOpp vil 
vi presentere disse tre medlemmene og på denne 

måten ønske de velkommen i vår organisasjon. 
I 2012 fikk vi til sammen fem nye medlemmer,  

og nå har vi fått tre i 2013 før nyttårsrakettene har 
landet skikkelig. Vi forventer også flere nye med-
lemmer innen kort tid, så trenden er klar: Defo er 
organisasjonen for distriktsenergiverkene i Norge.  
Vi takker for tilliten og lover å holde trøkket.

Nytt år – 3 nye medlemmer
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Svorka Energi AS:

løpende rammevilkårsutviklingen for 
energiselskaper som oss, sier Erlend 
Eriksen. Han legger til at har ser på Defo 
som en liten men slagkraftig organisa-
sjon som på kort tid har klart å etablere 
seg i den næringspolitiske debatten.
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– Vi vil styrke Defo
– Vi vil gjennom vårt medlemskap bidra til å styrke foreningen, som sammen med KS er det 
tydeligste talerøret for lokalt eierskap i en tid hvor fusjonsspørsmålet ofte bringes på bane, 
sier konsernleder Per Arne Kaarstad i Hemne Kraftlag SA.

Kaarstad viser til formålspara-
grafen i Hemne Kraftlag som slår 
fast at selskapet skal være et 

lokalt eid og -drevet energiselskap. 
– Dette sammenfaller i stor grad med 

Defos formål, sier Per Arne Kaarstad.

Kjernevirksomheter
Hemne Kraftlag er et samvirkeforetak 
lokalisert på Kyrksæterøra i Sør Trønde-
lag fylke og eid av kundene i Hemne og 
Snillfjord kommuner. Disse kommunene 
utgjør også konsesjonsområdet. I kon-
sernet er det 58 ansatte, hvorav 22 er 
ansatt i morselskapet. 

Nettvirksomheten er den største 
kjernevirksomheten med 4 400 kunder 
fordelt på et distribusjonsnett på 850 
kilometer. 

Den konkurransebaserte kraftom-
setningen er den andre kjernevirksom-
heten. I eget konsesjonsområde har 
Hemne Kraftlag en markedsandel på 
87 prosent. Kraftomsetningen skjer i 
samarbeid med Kraftalliansen. 

Lokal næringsutvikling
Selskapets eiere har i sine strategier 
en betydelig fokus på lokal aktivitet. 
Dette gjelder både i forhold til nærings-
utvikling, deltagelse i, og bidrag til kul-
turelle aktiviteter. Derfor har konsernet 
også flere datterselskaper som er tuftet 
på lokal næringsutvikling og etabler-
ing av kompetansearbeidsplasser. 
Leveranser til eksterne kunder skjer 
blant annet innen bransjene regnskap/
økonomi, IKT, bredbånd, eiendom og 
elektroinstallasjon. 

Forventninger
Hemne Kraftlag og Per Arne Kaarstad 
har klare forventninger til medlemska-
pet i Defo. 

Foto: John M
. M

yrhaug, aviSa Sør-trøndElag

Konsernleder Per Arne Kaarstad i Hemne Kraftlag SA vil bidra til å styrke Defo, men er også klar på 
hvilke forventninger de har til Defo som interesseorganisasjon for distriktsenergiverk.

Hemne Kraftlag SA:

– Vi forventer at Defo i sin kommu-
nikasjon med besluttende myndigheter 
og andre interesseorganisasjoner, 
fortsatt er tydelig om distriktsenergi-
verkenes betydning for lokalsamfun-
net, sier Kaarstad. – Videre forventer 
vi en aktiv deltagelse når det gjelder 

spørsmål om rammevilkår for hele 
bransjen. En kostnadseffektiv drift, hvor 
medlemmene involveres i stor grad, 
oppleves som fornuftig for denne type 
organisasjons, sier konsernleder Per 
Arne Kaarstad i Hemne Kraftlag SA til 
NettOpp. 
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Miljøgrilling  
av minister
Natur og Ungdom skulle grille olje- og energiminister Ola 
Borten Moe her om dagen. Han måtte møte Natur og Ung-
doms beryktede miljøgrill, skriver Dagsavisen. Så skjedde 
det, så vidt vi vet, at Borten Moe likevel ikke møtte. 

Og hvorfor er denne miljøgrillen så beryktet at olje- og 
energiministeren ikke kunne/ville møte? 

Fordi grillen er kullfyrt og lite miljøvennlig.
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– Vil ivareta våre interesser
– Vi mener at Defo er den 
beste organisasjonen til å 
ivareta våre interesser som  
et lite distriktsenergiverk, 
sier adm. direktør Per Otnes  
i Selbu Energiverk AS til  
NettOpp. 

Otnes forteller at Selbu Energi-
verk AS (SEV) har vært medlem 
i Energi Norge og KS i lang tid. 

De har kjent til Defo, men har ikke meldt 
seg inn før. 

Gjorde en vurdering
– I høst gjorde vi en vurdering av de 
forskjellige medlemskapene, sier Otnes.  
– Vi fikk Knut Lockert til å komme å 
informere oss om hva Defo hadde å 
tilby. Konklusjonen vår var at vi mener 
at Defo vil ivareta våre interesser som  
et lite distriktsenergiverk bedre enn  
Energi Norge. Medlemskapet i KS 
ville vi beholde på grunn av arbeids-
givertilknytning og tariffavtale. 

Drivkraft i bygda
Selbu Energiverk er et vertikalintegrert 
aksjeselskap som er 100 prosent eid av 
Selbu kommune i Sør Trøndelag, og har 

Selbu Energiverk AS

Selbu Energiverk AS er «drivkraft i bygda».
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20 ansatte. Virksomheten er innenfor 
nettdrift, med både distribusjonsnett og 
regionalnett, hvor det overføres ca 65 
GWh til 2 700 kunder årlig. Selskapet 
har også kraftomsetning i konsesjons-
området, som er Selbu kommune, og 
kraftproduksjon i tre kraftstasjoner som 
produserer 122 GWh i året. SEV er også 
eier av bredbånd og kabel-TV-selskapet 
Neanett AS. Den totale omsetningen i 
SEV er om lag 75 millioner kroner. 
Selskapets slogan om at de er 
«drivkraft i bygda» skulle være ganske 
dekkende for Selbu Energiverk. 

Forventninger
Per Otnes forventer at Defo aktivt vil stå 
på for å ivareta SEVs interesser som et 
distriktsenergiverk. Med det mener han 
at Defo skal følge med i hva som skjer 
innen bransjen, spesielt med tanke på 
endringer i lover og forskrifter m. m. 
og at de tar initiativ til å undersøke hva 
dette vil bety for medlemmene. 
– Vi forventer også god informasjon om 
utvikling, nyheter fra myndigheter og 
lignende, samt kurs og opplæring, sier 
adm. direktør Per Otnes i Selbu Energi-
verk AS. 


