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Positiv utvikling i 
nettreguleringsarbeidet  
FSN, EBL og KS Bedrift har fått i gang et konstruktivt 
samarbeid med NVE. Det er etablert to prosjektgrup-
per med deltakere fra NVE, FSN, KS Bedrift og EBL. 
Den ene gruppen skal vurdere metoden for fastsettelse 
av normkostnaden for regional- og sentralnettet. Det 
skal gjøres en prinsipiell vurdering av de to mest aktuelle 
modellene samt en vurdering av databehov, tilgjenge-
lighet og kvalitet. Gruppen skal bistå NVE i arbeide med 
innen september i år å legge fram en anbefaling om 
videre arbeid med sikte på å implementere en oppgave- 
basert normkostnadsmodell og/eller forbedringer i da-
gens DEA-modell. 

Den andre prosjektgruppen skal i første fase vurdere 
eventuell videreutvikling av normkostnadsmodellen for 
distribusjonsnettet. Prosjektgruppen skal skaffe over-
sikt over hvilke verktøy som finnes tilgjengelig for nett-
planlegging og konstruksjon av virtuelle nett, og hvordan 
andre regulatorer benytter slike verktøy i sin regulering. 
Dernest skal man vurdere hvordan eksisterende model-
ler og verktøy kan tilpasses norske forhold og hvilke 
databehov som kreves. Videre arbeid evalueres etter 
denne fasen. 

FSN, KS Bedrift og EBL har i felles brev til NVE anmo-
det om at NVE bidrar til reetablering av ei prosjektgruppe 
som tidligere har vært i aktivitet, og som har hatt som 
målsetting å beskrive hvilke nettaktiviteter som skal være 
innenfor inntektsrammen og hvilke som faller utenfor. 
Først når denne jobben er gjort, har man tilstrekkelig 
kvalitet i datagrunnlaget/rapporteringen fra nettselskap-
ene til bruk i reguleringsmodellen.

Om nettregulering og omstrukturering
I forbindelse med nettreguleringsarbeidet er det grunn til 
å trekke fram en kommentar fra årsmeldingen vår: 
”FSN er også fornøyd med at myndighetene ikke 
vil benytte nettregulering som brekkstang for en ut-
strakt omstrukturering i bransjen. Heldigvis har norske 
myndigheter og dagens regjering fjernet seg fra en 
ensidig fokus på strukturrasjonalisering som middel for 
effektivisering. En slik effektivisering ville ramme deler 
av samfunnets viktigste infrastruktur og utarme utkant-
strøkene i landet.”

Fullbooket årsmøte 
i vakre Flåm
Selv etter at påmeldingsfristen gikk ut medio april, 
har det vært en jevn strøm av interesserte deltagere. 
Spesielt har mange utstillere fra leverandørindustrien 
meldt sin interesse. Det ble for en tid tilbake satt strek 
med deltagerantall på rekordhøye 175. 
Deltagerliste og program finner du på FSNs hjemme-
side: www.fsn.no
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til vakre Flåm 
23. og 24. mai.

Flåm er klar til å ta imot FSN. Foto: E. A. VIKErSLAND
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Ny adm. direktør i Varanger Kraft

Åge Andresen heter den nye adm. direktør i FSNs 
medlemsbedrift Varanger Kraft. Andresen kommer fra 
Langhus i Ski kommune og tiltrådte jobben i Vadsø 1. 
februar.  

– Jeg har fått en veldig fin mottagelse i Varanger Kraft 
og har møtt mange åpne, ærlige og hyggelige mennes-
ker, sier Åge til Nettopp. Han vil også delta på årsmøte 
og fagdag på Flåm og sier han vil sette seg godt inn i 
organisasjonens virksomhet og delta i aktuelle fora.  

Åge Andresen har en Master of Business and Market-
ing fra Handelshøyskolen BI. Han har bred ledererfaring 
fra større og mindre bedrifter i bransjen, blant annet som 
konserndirektør i trondheim Energiverk. 

DET LUNE HJØRNET
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Kort fra styret: 
Siste styremøte i FSN, den 18. april, handlet 
mest om forberedelser til årsmøtet i Flåm, med 
agenda og innstillinger. Utenom det vedtok et 
enstemmig styre å støtte et framlagt forslag til 
fornyet samarbeidsavtale mellom KSB og FSN. 
Styret går også inn for deltagelse i et omdømme-
prosjekt igangsatt av KSB. 

Temadag om Steigen-saken
Vi orienterte i forrige utgave av Nettopp om felles tema-
dag FSN–KS Bedrift 13. september om Steigen-saken. 
Programmet er nå klart. Detaljert program med pris og 
påmelding legges medio mai ut på FSNs hjemmesider. 

Seminar om endringene 
i forbrukerkjøpsloven
Etter oppfordring fra medlemmer setter KS Bedrift og 
FSN opp et nytt medlemsseminar som vil ta for seg 
endringene i forbrukerkjøpsloven og dermed standard-
avtalene. Det ble arrangert et seminar sent i november i 
fjor, og nå settes det opp et nytt 13. juni. Det er plass til 
25 deltagere, og det er førstemann til mølla. Påmelding til 
Unni Wolstad, unni.wolstad@ks.no innen 1. juni. 

Vi møtes i nord i 2008!
Det har vært hard kamp om å få arrangere FSNs 
årsmøte i 2008.  
Etter et svært vellykket arrangement i Kirkenes i 2006, 
har Alta Kraftlag og Hammerfest Energi dratt i land 
seieren for arrangementet i 2008.  
Merk dere datoene 11. og 12. juni 2008. Da arrangeres 
årsmøte og fagdag i Alta og Hammerfest. 
Vårt foreløpige opplegg blir som følger: 

• Årsmøteavvikling i Alta på ettermiddagen 11. juni  
 etterfulgt av festmiddag. Den tradisjonelle fag-  
 dagen avvikles 12.juni – avsluttes senest kl 1500. 

• Deretter går turen til Hammerfest i chartret 
 hurtigbåt via Melkøya-anlegget.  

• Vi besøker "Energihuset" i Hammerfest for der-  
 etter å innta et eksotisk måltid i midnattsol (?) i   
 "Mikkel-gammen" på fjellet ovenfor Hammerfest   
 by. Se www.mikkelgammen.no

Vi avslutter arrangementet med reflekterte vurderinger 
og historier fra en ”markedstilpasset” reindriftsutøver 
– Mikkel.
Arrangørene gir mer info om arrangementet i 2008 under 
årsmøtet i Flåm.

Advokatene i nytt firma
Advokatene Stein Erik Stinessen, Ulf Larsen og Caro-
line Lund vil fra 1. september 2007 være partnere i det 
nydannede advokatfirmaet Lund & Co. Det nye selskapet 
vil ha adresse Akersgata 30 i oslo. 

– oppdragene FSN har hos dem i dag videreføres, 
sier styreleder Eilif Amundsen, som også ser det positive 
i at dette kan gi mer fokus for dem innenfor kraft- 
problematikk og en sterkere spesialisering. 

Enda en god grunn til å 
dra på svenskehandel, 
og vinens kraft skal ikke 
undervurderes. 

Klipp fra Montel Powernews


