
Viser forståelse og 
kan gi utsettelse
Justervesenet viser stor forståelse for måler- 
skifteproblemet og vil vurdere midlertidig 
utsettelse av krav når det kan ligge til 
rette for det. Dette var et av resultatene fra 
møtet mellom Defo og Justervesenet etter 
oppslaget i forrige utgave av NettOpp.

Møtet den 28. januar kom i stand som en 
direkte oppfølging av oppslaget i NettOpp 
den 14. januar om «meningsløst målerbytte 
i forkant av AMS». Justervesenet møtte med 
sin toppsjef Ellen Stokstad og fra Defo møtte 
daglig leder Knut Lockert og utvalgsleder 
Roar Eriksen. 

Defo ønsket at man kunne se utskiftingene 
av målere i sammenheng, slik at energi-
verkene slipper å først måtte bytte målere 
etter reglene fra Justervesenet for deretter  
å skifte målere grunnet krav fra NVE.  

Vil oppklare
Noen generell utsettelse kunne ikke Juster-
vesenet gi etter de reglene de er satt til å 
håndheve.  Derimot ser Justervesenet at  
det er en del misforståelser knyttet til de  
reglene som gjelder rundt skifte av mekaniske 
målere og vil derfor gå ut med et skriv for å 
oppklare og presisere hvilke krav og regler 
som gjelder. I tillegg var Justervesenet klare 
på at de vil behandle enhver søknad om 
utsettelse fra verkene. 

Vær spesifikke!
Her ble det presisert at det er viktig at energi- 
verkene i søknaden er spesifikke og viser 
til testresultatene fra målerkontrollene, hva 
som var feil og energiverkets vurdering av 
hvor alvorlig dette er.  

Det er også viktig at energiverket legger 
fram en utskiftingsplan, hva de ønsker  
forlenget frist for og begrunnelse for det.  
Da vil Justervesenet behandle søknaden  
og eventuelt gi en midlertidig utsettelse  
på skifte av målerne. 
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En unødvendig og uheldig  
forskrift som vil virke direkte 
distriktsfiendtlig. Det er blant 
Defos karakteristikker av ut-
kastet til forskrift om krav til 
kompetanse hos konsesjonær 
etter energiloven. 

En forskrift med krav til egenbemanning 
på en rekke områder vil hindre verkene i 
å drive rasjonelt, finne gode samarbeids- 
løsninger – blant annet innen beredskap 
– og begrense mulighetene til å kjøpe 
inn kompetanse der bedriftene selv 
finner det hensiktsmessig. 

– En slik forskrift der verkene tvinges 
til å drive ineffektivt vil kunne medføre  
at distriktsverkene forsvinner, sier daglig  
leder Knut Lockert i Defo. 

Ingen InnblandIng!
NVE bør ikke blande seg direkte inn i 
selskapenes operative drift, slik kompe-
tanseforskriften synes å legge opp 
til, mener Defo. Dette er ikke en for-
valtningsoppgave, og NVE kan neppe 
antas mer kompetent til å drifte nett-
virksomheten enn selskapene selv. 

Reglene legger blant annet opp til å 
regulere egenkompetanse på området 
knyttet til kundebehandling, måling og 
avregning. Dette innebærer at tariffering 
og fakturering må ivaretas av bedriftens 
egne ansatte. Om de ønsker å benytte 
egne ansatte til å utføre arbeidet, må  
være opp til energiverkene. Det som  
betyr noe er at jobben blir gjort 
tilfredsstillende. 

enIghet I bransjen
En samlet bransje gjennom organi-
sasjonene Defo, KS Bedrift og Energi 
Norge er imot denne forskriften, noe 

en distriktsfiendtlig forskrift
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OED ble gjort oppmerksom på i et 
fellesbrev av 13. november 2008. 

I dette brevet heter det at forskrifts-
utkastet blant annet vil innebære at det 
vil påløpe unødvendige kostnadsøkninger 
i nettselskapene. Dette vil ramme de 
små nettselskapene hardest, og gi en 
unødvendig økning i nettleien. 

«Nettselskapene ser utfordringene 
og imøteser krav fra myndigheter og 
kunder til den tjenesten vi skal levere, 
men ber om frihet til å velge hvordan 
oppgaven skal løses på hjemmebane, 
i samarbeid med eiere, ansatte og 
kunder», heter det i brevet.  

arbeIdsplasser I fare
EL & IT støtter OEDs forslag til kompe-
tanseforskrift og har ideelt sett ønsket  
at denne gikk mye lenger slik at nett- 
selskapene måtte ta tilbake alt  
personell de har outsourcet ut i entre-
prenørselskap. «Det er ikke godtgjort 
at outsourcingen for samfunnet sin del 
har ført til kostnadsreduksjon – snarere 
tvert imot», sier EL & IT blant annet i  
sitt høringssvar. 

– Resultatet av denne forskriften  
kan bli det motsatte av det EL & IT 
ønsker, sier Knut Lockert. – Verkene 
kan gjennom en slik sentraldirigering 
bli tvunget til å drive inneffektivt og 
dermed sette arbeidsplasser i fare.

Kommunikasjonsnett for Defo



STRåLEVARME
Atomkraft er springende nødvendig når sprengkulden fører 
til store sprang i elforbruket. Statnett-sjef Auke Lont uttaler 
til Adresseavisa at norsk energiforsyning besto testen med 
glans da sprengkulden tok tak den første uken i januar.  
Men denne glansen har strålet ut fra atomkraftverkene i 
Sverige og Finland, som reddet Midt-Norge ut av knipa. 

Strålende!
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Uten anleggsbidrag ved til-
knytning av ny produksjon vil 
kostnadene ved å sikre Norge  
og Europa mer fornybar kraft  
blitt betalt av de øvrige kundene 
i distriktet. Defo støtter derfor 
NVEs anbefaling til OED. 

Men også de fleste andre konklu-
sjonene i NVE-rapporten til OED får 
støtte fra Defo. Rapporten inneholder 
anbefalinger om reguleringen av nett-
selskapene, sentralnettets utstrekning, 
nasjonale tariffer og anleggsbidrag. 

– Dette er alle svært sentrale 
spørsmål for bransjen, og slik vi ser 
det i Defo har NVE gjort mange gode 
faglige vurderinger i sin rapport, sier 
daglig leder Knut Lockert. 

nettregulerIng
Defo har over tid anbefalt en avkast-
ningsregulering for regionalnett fordi 
modellen etter Defos mening ikke 
fungerer her. På distribusjonsnettet vil 
dagens modell kunne fungere med en 
del forbedringer. Her er det viktigste at 
modellen gir tilstrekkelig investerings-
intensiver. I rapporten anbefaler NVE 
dagens økonomiske regulering, men 
det skal legges fram konkrete forslag 
til forbedringer i løpet av 2010. 

utvIdet sentralnett
Defo er betinget positiv til NVEs  
anbefaling om at sentralnettet utvides  
til også å omfatte regionalnettet. Et  
utvidet sentralnett vil bidra til en mer  
effektiv utbygging av nettet når nett-
kostnadene fordeles på flere. Men her 
er det viktig at nettselskapene innen-
for denne utvidelsen gis den samme 
økonomiske rammereguleringen. Defo 
presiserer også at de økonomiske virk-
ningene må være godt utredet før en 
eventuell overgang til to nettnivåer. 

nasjOnale tarIffer
NVE anbefaler ikke nasjonale tariffer. 
Dette støtter også Defo med bakgrunn 
i at dette kan føre til en sentralisering 
av viktige beslutninger, blant annet når 
det gjelder investeringer i nettet. En 
innføring av nasjonale tariffer vil også 
bety slutten for de lokale selskapers 
muligheter til å fremme næringsutvikling 
gjennom tariffstrukturen. Defo viser til  
at pris er det viktigste incitament for  
å drive effektivt. 

defo-støtte om 
anleggsbidrag 

Ny i Defo 

ALF VEE MIDTTUN 
er ansatt som ny adm. dir. i Rauma Energi 
på Åndalsnes fra 1. juni. Midttun er i dag 
markedssjef i selskapet, og har vært i 
selskapet i 15 år. 
Han overtar stillingen etter Bjørn Dybhavn 
som går av med pensjon.

KNUT ANDERSEN 
er ansatt som ny adm. dir. i Nord-Salten Kraft-
lag. Andersen er utdannet økonom og har vært 
ansatt i Finansdepartementet. Han kommer  
nå fra Telenor der han har hatt flere ledende 
stillinger. Andersen overtar stillingen etter 
Asbjørn Hansen, som går av med pensjon.

Husk seminaret!
Meld deg på det brennaktuelle medlems-
seminaret 11. februar om anleggsbidrag, 
tariffer og nettregulering. 

KONTAKTPERSONER:
Svein Eriksen: svein.eriksen@ks.no eller  
Knut Lockert: knut.lockert@defo.no

Deltakeravgift per person kr 1 000 pluss mva
Påmelding innen 1. februar til: 
unni.wolstad@ks.no

Trivsel og lavt sykefravær  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Defo-medlem Høland og Setskog Elverk har 
i mange år hatt et imponerende lavt syke-
fravær. Trivsel på jobben og en god miks  
mellom kvinner og menn i staben er  
momenter som gjør miljøet godt, går det  
fram av en reportasje i Indre Akershus Blad. 

– Vi trives veldig bra på jobben. Hvis 
vi hangler litt end dag, kommer vi på jobb 
likevel. Terskelen for å melde forfall er høy.  
Vi vet at andre må utføre oppgavene eller  
at vi må skuffe kundene hvis vi ikke er på 
jobb, sier et par av de ansatte til avisa. 

Defo støtter Haiti    
Defo har besluttet å støtte de jordskjelvrammede 
i Haiti med kr. 1 000,- per medlem – til sammen 
63 000 kroner. Pengene vil bli fordelt med en 
halvpart til Røde Kors og en halvpart til Norsk 
Folkehjelp. 


