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Kommunikasjonsnett for Defo

Ville du investert i en slik risiko?

– Slike ordninger som gjelder for nett-

selskapene når selv de mest utventede 

og sjeldne orkanherjinger slår til, det er 

det ingen andre bedrifter eller invester-

ingsobjekter som har, sier Brattbakk til 

NettOpp. 

EIERKAPITAL
Nettsjefen i Ringeriks-Kraft tar utgang-

spunkt i avdelingsdirektør Marit Lund-

teigen Fossdals utsagn i forrige utgave 

av NettOpp. Der sier hun at «vi legger til 

grunn at eierne vil tilføre nettselskapene 

kapital dersom det er nødvendig for å 

fi nansiere investeringer som skal sikre 

framtidig strømforsyning». Rett nok 

legger hun til at de ser at dette kan bli 

utfordrende for enkelte nettselskaper. 

– At eierkommuner skulle være villig 

til å gå inn med mer kapital i en slik 

situasjon, kan være vanskelig å se for 

seg, sier Brattbakk. – De ser vel først 

og fremst på bransjen som en melkeku, 

ikke som en utgift. Ved kapitalbehov 

står vi igjen med andre investorer i den 

grad de ønsker det og får slippe til, og 

da kommer risikovurderingen sterkt inn 

i bildet. Hvem tør å investere i selskap 

hvor pengene risikerer å blåse bort ved 

første og beste orkan? I forbindelse 

med «Dagmar» er det synliggjort at 

KILE utgjør en risiko som det ikke er 

mulig for nettselskapene å sikre seg 

mot verken med investeringer eller 

vedlikehold. 

ÅPENBARE SVAKHETER
Direktør Lars Ove Skorpen i Pareto 

Securities mener at konsekvensene av 

Dagmar er av en slik karakter at han 

tror at verken NVE eller selskapene 

selv så på dette som en mulighet. Han 

forstår at mange føler det urimelig at de 

skal rammes på denne måten når de 

oppfyller alle krav som NVE har stilt. 

– Hvis NVE ikke gir kompensasjon 

for dette så kan det hevdes at reguler-

ingsmodellen har åpenbare svakheter. 

– Kan nettselskapene håndtere risikoen ved KILE-

belastninger etter hendelser som «Dagmar» uten store 

konsekvenser, spør nettsjef Jan Erik Brattbakk i Ringeriks-

Kraft. – Dette kan påvirke hvordan mulige investorer opp-

fatter verdiene av nettaktiva, sier direktør Lars Ove Skorpen 

i Pareto Securites AS til NettOpp. 
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Dette vil gjøre det vesentlig mindre 

interessant for ny kapital å gå inn i 

denne sektoren da Dagmar illustrerer at 

de er mer eksponert for risiko enn hva 

man tidligere trodde, sier Skorpen, som 

konkluderer med at det kan påvirke 

hvordan mulige investorer oppfatter 

verdiene av nettaktiva. 

MISTER STRØM OG ØKONOMI
Når vassdrags- og energidirektør Per 

Sanderud uttaler at «vårt hovedfokus 

er å se på hva vi kan gjøre for å unngå 

at så mange mister strømmen i fremti-

den», så er jo ikke det uviktig. – Men da 

kan ikke Sanderud se på at økonomien 

til selskapene blåser bort, med de kon-

sekvenser dette får for leveringssikker-

heten, sier daglig leder Knut Lockert i 

Defo. 

Hvem vil investere i nettselskap 
som ligger nede for telling?
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Et sannsynlig scenario kan være kombi-

nasjon av omfattende kostnader til f
eilret-

ting, direktekompensasjon til k
under ved 

langvarige strømbrudd og KILE-kostnader 

som følge av strømbrudd. 

TYNGENDE KILE

Økonomisk uttelling pålagt nettselskap 

gjennom forskrift g
itt i m

edhold av energi-

loven kan bidra til k
onkurs hos nettselskap, 

som direkte følge av en krisesituasjon med 

omfattende strømbrudd, hevder Defo i 

en kommentar til O
ED i forbindelse med 

endringer i energiloven. 

Departementet anmodes i brevet 

fra Defo om å vurdere dette forholdet 

nærmere. Blant annet bør det vurderes 

hvorvidt KILE-ordningen og direkte-

kompensasjon til k
under ved strømbrudd 

kan bli så tyngende i en krisesituasjon at 

disse bør suspenderes ved beredskaps-

håndtering. «Det formodes at kundene 

i krisesituasjoner er mer opptatt av å få 

gjenopprettet strømforsyningen framfor 

å motta finansiell kompensasjon som i 

neste omgang kan bidra til n
ettselskapets 

konkurs», heter det i brevet. 

EKSEMPEL TINN

Tinn Energi hadde for noen år siden en sak 

som kan illustrere denne problemstillingen. 

En orkan feide over hele forsyningsom-

rådet og førte til e
n KILE-kost på seks 

ganger års-KILE, som tilsvarte om lag 25 

prosent av inntektsrammen den året. 

– Vi forsøkte å ta problemstillingen opp 

med NVE som en ekstraordinær hendelse 

og underlegges særskilt behandling, sier 

daglig leder Andres Sætre i Tinn Energi til 

NettOpp. – Svaret var da at dette ville vi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

få igjen ved en høyere snitt-K
ILE de neste 

årene, og på denne måten få økonomien 

tilbake. Problemstillingen omkring likviditet 

var et «ikke-tema». 

Andres Sætre konkluderer med at med 

økte krav til d
irektekompensasjon, for-

sterker kravet til b
eredskapslikviditet. 

KONKURSREGULERING

I brevet peker også Defo på den forskrifts-

messige reguleringen av en situasjon hvor 

et nettselskap går konkurs. Her forutsetter 

departementet at konkursboet kan pålegges  

å drive videre for kreditors regning i inntil  

12 uker. Departementet skriver selv at konse- 

kvensen kan bli at nettselskapenes kapital-

kostnader øker ved en slik bestemmelse. 

GARANTIST

Defo gir i b
revet klart uttrykk for at strøm-

forsyningen er av så fundamental betyd-

ning for samfunnet at konsesjonsgiver bør 

stå som garantist for at konkursrammede 

nettselskap kan opprettholde forsyningen 

til kundene inntil nødvendig restrukturering 

av virksomheten er gjennomført. D
erfor 

ber organisasjonen departementet om å 

vurdere dette forholdet nærmere. 
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Fra orkan til k
onkurs?

En alvorlig beredskapssituasjon etter for eksempel en orkan,  

kan være uberegnelig også når det gjelder økonomiske 

konsekvenser for nettselskaper. Det kan framprovosere  

likviditetsproblemer som i verste fall kan føre til k
onkurs. 
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Mørke skyer i en alvorlig beredskapssituasjon kan 

true den økonomiske stabiliteten for nettselskaper.

Defos jubileumsårsmøte med fagdag 

i Geiranger 24. – 26. mai blir tiå
rets 

høydepunkt. 

Det blir aktuelle temaer, gode fore-

dragsholdere i de beste omgivelser. 

Defos årsmøte med fagdag 2011 blir  

et høydepunkt i organisasjonens  

tiårige historie. 

Du kan lese mer om hva som skal skje 

i Geiranger 24. – 26. mai 2011 på vår 

hjemmeside www.defo.no. Der kan 

du også melde deg på. 

I vedtak om inntektsrammer for 2010 

har NVE tatt ut Krødsherad Everk KF 

fra de sammenlignende analysene 

som er grunnlag for vedtakene om 

selskapets inntektsramme. 

Tilsvarende korreksjon av varsel 

for 2011 bør gjøres på tilsvarende 

grunnlag – uavhengig av eventuelle 

forestående tilsyn hos Krødsherad 

Everk, skriver Defo og KS Bedrift 

Energi i et brev til N
VE. 

Nå begynner det å haste, 

så meld deg på!

Fra orkan til konkurs
NettOpp har tidligere pekt på risikoen for at nett-

selskaper kan gå konkurs på grunn av økonomiske 

konsekvenser etter orkanskader. I utgave nr 4 i fjor 

advarte vi mot en situasjon hvor en alvorlig bered-

skapssituasjon etter for eksempel en orkan kan 

framprovosere likviditetsproblemer som i verste fall 

kan føre til konkurs. 

I et brev til OED i mars i forbindelse med 

forslag til endring av energiloven, peker Defo 

på at KILE-ordningen og direkte kompensasjon 

til kunder ved strømbrudd kan bli så tyngende i 

en krisesituasjon at disse bør suspenderes ved 

beredskapshåndtering. 

«Det formodes at kundene i krisesituasjoner 

er mer opptatt av  få gjenopprettet strømforsy-

ningen framfor å motta fi nansiell kompensasjon 

som i neste omgang kan bidra til nettselskapets 

konkurs», heter det i brevet. 



En interessant størrelse

Da den nye adm. direktøren i Rakke-

stad Energi AS hadde blitt varm i trøya 

for noen år siden, så han klart for seg at 

samarbeid var veien å gå for å få styrket 

selskapets økonomi og grunnlag for å 

tjene lokalsamfunnet. Olaf Vik tok derfor 

initiativ til å samle 17 nettselskaper 

på Klækken Hotell på Ringerike. Ni 

av disse ble med på å formalisere 

et samarbeid i et aksjeselskap, og 

med systematiske aktiviteter innenfor 

kunnskapsformidling og innkjøp. Dette 

gir hver og én styrke som et betydelig 

større selskap. 

RIVE BARRIERER
– Det er mange dyktige mennesker 

rundt oss, sier Olaf Vik, som i tillegg 

til å være adm. direktør i Rakkestad 

Energi også er styreleder i Nettalliansen 

AS. – For at fl ere kan dele på denne 

kompetansen og samtidig framstå med 

styrke overfor leverandører av varer og 

tjenester, så må vi rive ned noen barri-

erer. Vi må tørre å snakke med hveran-

dre, dele på kunnskap og bygge opp 

styrke gjennom samarbeid. 

LOKAL STYRKE
– Men hvorfor ikke like gjerne fusjonere da? 

Olaf Vik svarer med å vise fram 

hjemmesida til Rakkestad Energi hvor 

selskapets betydning for lokalsam-

funnet er synliggjort på en over-

bevisende måte:

«Rakkestad Energi skal bidra til å opp-

rettholde og videreutvikle et bærekraftig 

lokalsamfunn ved å: 

• Anvende lokale ressurser til 

lokalsamfunnets beste

• Sikre lokal verdiskapning

• Lokale kompetansearbeids-

plasser og lærlingplasser

• Beholde ressurspersoner i 

lokalsamfunnet

• Sikre næringsutvikling og 

kortreist service

• Kjøpe varer og tjenester lokalt

• Aksjeutbytte og skatter lokalt, 

fra selskap og ansatte

• Støtte lokale lag, foreninger og 

arrangementer økonomisk»

– Med en slik form for samarbeid har 

vi både den lokale og den nasjonale 

styrke som skal til for tjene samfun-

net på best mulig måte, sier Olaf Vik i 

Rakkestad Energi.

Nærhet og styrke
Nettalliansen AS er ett av mange eksempler på at distriktsenergiverk kan vise muskler 

når det kreves. Ni små selskaper ivaretar den nødvendige nærhet i lokalsamfunnet 

samtidig som de er stor nok i konkurransen om de beste innkjøpene. 

Nettalliansen AS har gått ut 

med forespørsel om tilbud 

på KIS og drift. Interessen 

fra aktuelle leverandører 

har vært overraskende stor.

Denne alliansen av nettselskaper i store 

deler av Østlands-området representerer 

for tiden mer enn 52 000 nettkunder. 

Det er tydelig en interessant størrelse 

for svært mange leverandører av 

kundeinformasjonssystemer, KIS. 

– Jeg er overrasket over at så mange 

store og dyktige leverandører er interes-

sert i å levere tilbud til Nettalliansen, 

sier styreleder Olaf Vik til NettOpp. 

ALLE FUNKSJONER
Nettalliansen gikk ut og søkte etter 

en leverandør som kan ta fullt ansvar 

for alle KIS-funksjoner som sikrer en 

involvering fra kunder og en effektiv-

isering av drift. De gjorde det klart at 

de ønsker muligheten til å forholde seg 

til én leverandør for hele kontrakten fra 

«måling til faktura». 

I forhold til eksisterende drift medfører 

dette nye utfordringer, blant annet rela-

tert til kommunikasjon med målepunkt 

og håndtering av måledata. 

– Det er et krav at leverandøren kan 

ta en helhetsansvar, sier Olaf Vik, men 

presiserer også at det er opp til det 

enkelte selskap i alliansen å avrope 

opsjoner i henhold til egne behov. 

Det tas sikte på at innstilling til 

kontrakt med utvalgt leverandør og 

signering vil skje i mai. Allerede i juni 

vil man starte implementering og 

kontraktsoppfølging. 

Det ligger både nærhet og styrke i et slikt 
samarbeid, sier adm. direktør Olaf Vik i 

Rakkestad Energi AS.
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Omvendt strømpassopp

Den overliggende og overlegne overmyndigheten PassOpp 

tillater seg uten innsigelser å ilegge NVE tvangsmulkt for 

treg saksbehandling. Tvangsmulkten er på kr 5 000,- 

for hver dag som går utover fornuftig og forståelig saks-

behandlingstid for konsesjonsbehandlinger. 

Pengene går til de økonomisk etterlatte etter Dagmar.  

NB: Dette er ikke bare et varsel.
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Ole Gudmund Thomassen overtar etter Sverre Pedersen som direktør i 

Luostejok Kraftlag SA i Lakselv, Finnmark. Thomassen kommer fra stillingen 

som avdelingsleder nettservice. Han har jobbet i ledergruppa siden 2006, og 

ble ansatt i kraftlaget i 1999. Thomassen tiltrer i august 2012. 

Ny direktør i Luostejok 

Meld deg på 

til Hardanger!
Nå er tiden inne til å melde 

seg på til årets store begiven-

het – Defos årsmøte med 

fagdag 29.–31. mai 2012. 

I år tar vi turen til Hardanger, nærmere 

bestemt Hotel Ullensvang i Lofthus. 

Programmet er som alltid «stjerne-

spekket» både når det gjelder tema 

og foredragsholdere. 

Hovedtemaet i år er struktur, og 

Defo tar initiativ til å få i gang en 

edruelig, balansert og svært viktig 

debatt om hvordan bransjestrukturen 

bør se ut i framtiden. 

Etter en slik debatt må det også 

være lov til å se med skråblikk på det 

meste. En av våre fremste komikere, 

Rune Andersen, vil se skrått både på 

energi og distrikt i en paneldebatt der 

Andersen innehar alle rollene. 

Etter dette er vi i humør til å dra 

på tur. 

NATUR OG NATURLIG
De fl este har jo hørt om Hardangers 

vakre natur, men ikke alle har opplevd 

den. Som deltager eller ledsager på 

Defos årsmøte med fagdag vil du bli en 

av dem som har fått denne opplevelsen. 

Onsdag den 29. februar arrangerer 
Defo og KS Bedrift Energi temadag 
om tariffer – fellestariffering R- og 
S-nett på Park Inn Hotel, Gardermoen. 
Programmet er under utarbeidelse, 
men stikkord er: 

• NVE om sine høringsprosesser

• Tariffering og mulige konsekvenser 

for nettselskap

• NVEs erfaringer fra tilsynsbesøk

• Statnett orienterer om hvilke 

konsekvenser de ser

• Småkrafttilknytning

Påmelding innen 21. februar til:
unni.wolstad@ks.no

Temadag 
om tariffer

Defo på twitter
Defo er i ferd med å fornye nett-
sidene sine, og bruken av sosiale 
medier er en del av denne opp-
graderingen. Nye nettsider er 
ikke oppe enda, men Twitter er 
vi i gang med. 

Følg Knut Lockert på: 

https://twitter.com/#!/KnutLockert 

Årsmøte 2012
med fagdag

HOTEL ULLENSVANG
HARDANGER 29.–31. MAI 2012

Foto: Hotel Ullensvang
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Vi får være med på en guidet fottur 

innover til fossene Bjødnabykse og 

Skrikjo, og det kan bli overraskelser 

underveis. For ledsagere vil det også 

bli arrangert en spennende båttur 

på torsdagen. 

Når vi er ferdig med naturen, kom-

mer turen til det naturlige – nemlig 

at landets fremste energitopper får 

ordet. Leder av Stortingets energi- 

og miljøkomité Erling Sande kom-

mer, det gjør også vassdrags- og 

energidirektør Per Sanderud i NVE 

og konsersjef Auke Lont i Statnett. 

Men den mest prominente av alle 

– det er deg, så meld deg på via vår 

hjemmeside: www.defo.no

Tvangsmulkt til NVE


