
Hårreisende 
– Det virker hårreisende at ett direktorat 

krever bytting av målere som et annet 

direktorat krever byttet igjen om kort tid, 

sier leder av Defos TVK/Bredbåndsutvalg, 

Roar Eriksen, til NettOpp. 

Han presiserer at kritikken gjelder krav 

om utskifting av målere med marginale avvik, 

og at det er en selvfølge at målere med feil 

eller store avvik blir skiftet så raskt som mulig. 

Eriksen ønsker 

å møte Juster-

vesenet og 

departementet 

så snart som 

mulig for å 

fi nne løsninger 

på dette 

problemet.

Defo godt mottatt
En liten uformell spørreundersøkelse blant 

ti av Defos medlemsbedrifter om oppfat-

ningen av navne- og profi lskiftet ga et svært 

positivt resultat. 

Alle, så nær som én, ga uttrykk for at det 

nye navnet treffer bedre enn det gamle og at 

navneskiftet er svært viktig for å få fram hva 

organisasjonen nå er blitt for medlemmene. 

– Det blir nå lettere å kommunisere hva 

vi er medlem i både eksternt og internt, er 

en typisk tilbakemelding.

Ett medlem mener at navneendringen 

svekker profi len, og at han nå er mer 

usikker på hva organisasjonen har fokus på. 

Årsmøte med fagdag 2010
Husk påmelding til Defos årsmøte med 

fagdag 15. – 17. juni på Stokmarknes 

med høyt faglig og sosialt nivå. 

Gå inn på www.defo.no for påmelding. 
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Flere av Defos medlemmer reagerer 

kraftig på at de nå får pålegg fra 

Justervesenet om å bytte ut mek-

aniske målere. I nær framtid må 

de jo komme tilbake til de samme 

kundene å foreta en ny utskifting 

av AMS-målere. Defo vil følge 

opp saken. 

– Samfunnsøkonomisk må jo dette 

være både feil og komisk, sier elverks-

sjef Odd Langlie i Høland og Setskog 

Elverk. Han får støtte fra både Rakke-

stad Energi og Tinn Energi som er i 

samme situasjon og har samme mening 

om saken. 

Rakkestad Energi gir som svar på sitt 

pålegg om utskiftinger med blant annet 

å henvise til at de vil gjøre alt som står i 

sin makt for å etterkomme pålegget og 

legger opp til en plan for utskifting. 

– Men vi føler det nå blir feil i forhold 

til samfunnsøkonomiske betraktninger å 

framskynde utskiftning av de resterende 

224 målerne uten at det blir tilrettelagt 

for 2VK-kommunikasjon i henhold til 

kommende forskriftskrav, sier adm. dir. 

Olav Vik i et brev til Justervesenet. Der 

ber han også om utsettelse slik at 

Rakkestad Energi får en mulighet til å 

legge denne utskiftingen av de 224 

mekaniske målerne i en plan sammen 

med de øvrige utskiftinger. Ut fra de 

planer selskapet har vil alle nevnte 

målere være skiftet i løpet av 2012. 

 

DEFO FØLGER OPP

– Det kan ikke være god samfunns-

økonomi og pålegge bytte av en rekke 

Meningsløst målerbytte 
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målere som fungerer, før vi kjenner 

utfallet av de krav vi vet kommer knyttet 

til toveiskommunikasjon fra NVE. Ellers 

risikerer vi å bytte målere nå for igjen å 

måtte bytte disse når NVEs krav foreligger. 

Det blir meningsløst, sier daglig leder 

Knut Lockert i Defo.  – I Defo vil vi 

derfor følge opp denne saken med 

en klar forhåpning om at påleggene 

fra Justervesenet ses i sammenheng 

med de kommende krav til toveiskom-

munikasjon fra NVE. Vi kommer til å ta 

opp saken med Justervesenet og med 

departementet om nødvendig.  

 

INGEN KOMMENTAR

NettOpp har gjort fl ere forsøk på å få 

kommentarer både fra Justervesenet 

og fra dets overordnede instans, 

Nærings- og handelsdepartementet. 

Fra Justervesenet fi kk vi beskjed om at 

spørsmålet er oversendt Svein Try som 

vil svare på spørsmålet, men noe svar er 

enda ikke kommet. Vi regner likevel med 

at Justervesenet lite kan gjøre utover 

å følge de pålegg de har fått gjennom 

forskriften om krav til elektrisitetsmålere. 

Fra Nærings- og handelsdeparte-

mentet fi kk vi muntlig beskjed fra 

kommunikasjonsrådgiver Mona Krane 

om at departementet henviser til 

Justervesenet i denne saken. 

Kommunikasjonsnett for Defo



Under ny 

vignett og nytt 

navn vil det 

tidligere så lune 

hjørne fortsette 

med å passe opp det 

komiske i det alvorlig. 

Her skal det bjeffes mot liten og 

stor i en lun tone egnet til å reg-

ulere smilebåndets bredde.

BANNSKAP OG LØNNSOMHET

Er det lønnsomt å banne? Spørsmålet har fått aktualitet etter 

at den kjente investor og småbarnsfar, Jens Ulltveit-Moe, blir 

presentert i bladet Energi & Miljø under tittelen: 

Det lønner seg å gi faen! 

Det som konserndirektøren i Umoe imidlertid mener ikke er lønnsomt, er å ta 

miljøvennlige valg. Hans løsning er å sette opp prisen på bensin og strøm slik 

at forbruket blir redusert. I intervjuet viser han til at vi kan få en temperatur-

økning på 4–5 grader: – Det kommer til å bli veldig varmt på min grav, konklu-

derer han med. 

Det er klart, for når vi gir faen lillefi ngeren så tar han hele handa og vel så det. 
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Und

vign

navn

tidlig

hjørne 

med å pas

passopp

Anleggsbidrag, tariffer og nett-

regulering er brennaktuelle 

temaer for Defos medlemmer. På 

medlemsseminaret 11. februar vil 

disse temaene bli grundig belyst. 
 

Den første delen av seminaret blir viet 

en bred gjennomgang av NVEs forslag 

vedrørende anleggsbidrag, sentralnettets

utstrekning og landstariffer. Torfi nn 

Jonassen fra NVE vil først innlede, så vil 

Jørgen Bjørndalen fra ECgroup komme 

med sine refl eksjoner og Arne Utne 

fra Statnett vil redegjøre for Statnetts 

arbeid med anleggsbidrag. 

 

ERFARINGER

Den vet jo best hvor skoen trykker 

som har den på. Adm. direktør Jacob 

N. Jacobsen i Trollfjord Kraft fi kk føle 

trykket etter et større strømutfall den 

29. desember. Strømmen falt ut i en 

periode på fi re til seks timer i Lofoten, 

og fi re timer i Trollfjord Krafts område. 

– Men det var bare tilfeldigheter som 

gjorde at det ikke ble et lengre utfall 

med større konsekvenser, sier Jacob 

N. Jacobsen til NettOpp.

Og dette reiser et prinsipielt spørsmål: 

– Bør ikke så samfunnsmessig viktige 

nett som Lofotringen være mer et over-

ordnet ansvar enn en lokalt ansvar, spør 

Jacobsen, som mener at Lofotringen og 

andre lignende nett bør være en del av 

sentralnettet. 

På medlemsseminaret 11. februar vil 

han redegjøre for sin erfaring med strøm-

utfallet og konsekvensene dette bør få. 

 

REGULERING

Etter lunsj blir det fokus på nettregulering.

Tore Langset fra NVE vil innlede om 

de siste regelendringene og eventuelle 

forslag til nye endringer. Arne Nybråten 

fra VOKKS, som også er leder av Defos 

nettreguleringsutvalg vil se på endringene

i distribusjonsnettet fra de små og 

mellomstore energiverkenes side. 

Til slutt vil Johannes Kristoffersen fra 

Hålogaland Kraft redegjøre for sitt 

syn på endringene i regionalnettet og 

konsekvenser for enkeltselskap. 

Dette seminaret arrangeres i sam-

arbeid mellom Defo og KS Bedrift, 

og temaene er av stor betydning for 

distriktsenergiverkene i Norge. Det er 

derfor god grunn for Defos medlemmer 

til å sette av den 11. februar til faglig 

oppdatering på Kommunenes Hus i Oslo. 

Brennaktuelt medlemsseminar Program medlemsseminar
11. februar 2010 – anleggsbidrag, 
tariffer og nettregulering
Sted: Kommunenes Hus, Haakon VIIs gt. 9, 
Oslo, møterom Hålogaland

10.00 Torfi nn Jonassen, NVE

NVEs forslag vedrørende anleggsbidrag, 

sentralnettets utstrekning og landstariffen.

10.45 Jørgen Bjørndalen, ECgroup 

Refl eksjoner til NVEs forslag.

11.30 Arne Utne, Statnett

Statnetts arbeid med anleggsbidrag.

12.00 Jacob N. Jacobsen, Trollfjord Kraft

Erfaringer etter nylig utfall av strømmen i 

Lofoten. Lofotringen og sentralnettets 

utstrekning sett i lys av dette. 

12.30 Lunsj i Gjestekroken 8. etasje

13.15 Tore Langset, NVE

Siste regelendringer i nettreguleringen.

Eventuelle forslag til nye endringer.

14.00 Arne Nybråten, VOKKS

Endringene i distribusjonsnettet sett 

fra små og mellomstore energiverk.

Hva bør gjøres videre?

14.45 Johannes Kristoffersen, 

 Hålogaland kraft

Endringene i regionalnettet og 

konsekvenser for enkeltselskap.

15.30 Avslutning.

Kontaktpersoner:
Svein Eriksen: svein.eriksen@ks.no eller 

Knut Lockert: knut.lockert@defo.no

Deltakeravgift pr person kr 1.000 pluss mva

Påmelding
innen 1. februar til 
unni.wolstad@ks.no

Nytt fra utvalgene     TVK/BREDBÅNDSUTVALGET

I utvalgets møte den 10. desember ble NVEs 

svar på tilleggshøringen gjennomgått. Det 

ble registrert og kommentert både positive 

og negative ting i dokumentet sett fra Defos side. 

Videre oppgaver for utvalget blir å få til 

et møte med NVE for å diskutere, legge fram 

synspunkter og bli informert om forskrifts-

utviklingen. Spesielt forhold rundt tids-

oppløsning er viktig å få luftet. 

Ellers mener utvalget at NVEs beskrivelse 

av hva som skal tas inn/sendes ut fra 

målerne krever en bedre forklaring og 

spesifi sering. Utvalget vil også ta kontakt 

med REN for eventuelt å fi nne samarbeids-

områder innen AMS. 

Når det gjelder utvalgets arbeid innenfor 

bredbånd, så vil de prioritere å jobbe med 

enkeltsaker som for eksempel å hjelpe 

medlemmer i forbindelse med avklaringer/

klager mot myndigheter.


