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– Etter å ha blitt kjent med Defo var det 
naturlig for et mindre distriktsenergiverk 
som vårt å bli medlem i denne organi-
sasjonen, sier administrerende direktør 
Trond Lauritsen i Sykkylven Energi. Han 
legger spesielt vekt på organisasjonens 
evne og muligheter til å påvirke og til 
raskt å få gjennomslag for viktige saker. 

RASK OG RETT PÅ
– Defo hjalp oss med et helt konkret 
sak hvor vi slet med å få avklaring i 
Statnett-systemet. I løpet av kort tid 
hadde Defo tatt direkte kontakt på våre 
vegne med rette nivå, fått en avklaring 
og gitt en positiv tilbakemelding. Det 
er denne måten Defo jobber på, med 
rask og direkte kontakt til rett nivå, som 
er viktig for oss i små og mellomstore 
energiselskaper, sier Trond Lauritsen. 

Knut Lockert er godt fornøyd med 
å få Sykkylven Energi med på laget, 

og med at Defo lykkes med å hjelpe 
bedriften med et problem. – Det er 
sikkert også andre distriktsenergiverk 
som kunne ha nytte av Defos korte vei 
til beslutningstagere, klare tale og raske 
handling, sier han.

ENERGI OG VAR
Sykkylven Energi er et lite lokalt selskap 
med 23 ansatte og er 100 prosent eid 
av Sykkylven kommune.  Selskapet er 
en grunnmur i lokalsamfunnet med sine 
omfattende tjenester for kommunen. 

Ikke bare produserer og leverer 
selskapet elektrisk strøm, de har også 
ansvaret for vann, avløp og renovasjon 
(VAR). Egenproduksjonen av elektrisk 
kraft fra tre kraftstasjoner dekker i 
underkant av halvparten av det totale 
forbruket i kommunen. De har også 
et svært godt utbygd strømnett, høy 
beredskap og god leveringskvalitet. 
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Sykkylven Energi nytt medlem i Defo: 

En samfunnsbygger

FOTO: SYKKYLVEN ENERGI

FOTO: PO. DYBVIK

Det er med glede vi kan ønske nok en sterk bygger  
og opprettholder av lokalsamfunnet velkommen til 
Distriktenes energiforening. – Sykkylven Energi AS er 
en lokal samfunnsbygger som hører naturlig hjemme i 
denne organisasjonen, sier daglig leder Knut Lockert.

Adm. direktør Trond Lauritsen mente det var 
naturlig for Sykkylven Energi å bli medlem i Defo. 

Kraftomsetninga er skilt ut og ivare- 
tas gjennom Nordvest Kraft AS, der 
Sykkylven Energi eier 31 prosent. 

Selskapets vannverk forsyner i  
underkant av 4 000 mennesker i tillegg 
til virksomheter, skoler og institusjoner. 
Også avløpssektoren og renovasjon blir 
tatt hånd om av Sykkylven Energi. 

Selskapet er organisert i en kunde-
avdeling med ansvar for oppfølging og 
rettledning, målearbeid for vann og el 
og fakturering. Driftsavdelinga bygger 
og driver anlegg innenfor forretnings-
områdene, kraftproduksjon, distribu-
sjonsnett, vannforsyning, avløpsanlegg 
og renovasjon. 

LYS OG FIBER
Selskapet bygger også ut, oppgraderer  
og vedlikeholder veilysanlegg for 
Sykkylven kommune. Utbygging av 
fibernett er et framtidig satsingsområde  
hvor selskapet har posisjonert seg 
gjennom å legge rør i alle åpne grøfter 
siste 10–15 år. Dette med tanke på 
inntrekking av fiberkabel på et senere 
tidspunkt. 

Med andre ord, Sykkylven er grunn-
muren i lokalsamfunnet slik også de 
andre medlemmene i Defo fungerer. 



Skeptisk, men ikke avvisende

De to organisasjonene har avgitt en 
felles høring til OED i forbindelse med 
rapporten «Flere og riktige priser – et 
mer effektivt kraftsystem». 

Rapporten gir etter KS Bedrift og 
Defos mening en god beskrivelse av 
kraftsystemet, og inneholder flere  
interessante problemstillinger. 

OPPDELING. 
En umiddelbar innvending mot rap-
porten er skepsis til ytterligere opp- 
deling av markedet i prisområder i form 
av nodeprising. Oppdeling i prisområder  
må i størst mulig grad unngås. Nød-
vendige nettinvesteringer bør gjennom
føres så hurtig som mulig slik at de 
store prisforskjeller vi har sett mellom 
områdene i dag, reduseres. 

USIKKERHET
I høringsuttalelsen bemerkes det også 
at det er usikkerhet knyttet til teoretiske 
antagelser om at nodeprising vil få en 

reell betydning for effektiviteten i kraft-
systemet. 

KS Bedrift og Defos skepsis be-
grunnes i erfaringer med marginal- 
tapsprising i dag:

«Vår erfaring er at marginaltaps-
satsene har svært liten betydning som 
lokaliseringssignal og gir ikke noen 
særlig innvirkning på produsent eller 
forbrukeradferd verken på kort eller 
lang sikt. Samtidig innebærer marginal-
tapsprising at de som har svakeste  
linjer og dårligste nett også må betale 
for dette gjennom marginaltaps- 
satsene.»

KS Bedrift og Defo mener det vil 
være svært viktig å innføre regler for å 
kunne ta anleggsbidrag i masket nett, 
som lokaliseringssignal for produksjon. 

FLERE UNDERSØKELSER
Organisasjonene mener likevel at inn- 
føring av nodeprising kan medføre at 
dagens ordning med marginaltaps-

Defo og KS Bedrift Energi uttrykker skepsis til forslag om inn-
føring av nodeprising, men stiller seg ikke helt avvisende. 
Det bør imidlertid foretas flere undersøkelser om hvordan 
dette vil slå inn i det norske markedet. 

Billigst på nettleie
Alta Kraftlag og Troms Kraft har den 
billigste nettleien i landet, skriver 
Altaposten. 

– Det er flere Defo-medlemmer som  
er billige, sier adm. direktør i Alta 
Kraftlag i en kommentar til NettOpp. 
– NVE måler jo ut fra et forbruk på 
20 000 kWh/år. Dersom vi måler på 
25 000 kWh/år, så er Defo-medlem 
Varanger Kraft bedre enn oss. 
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satser og mothandel erstattes med et 
system som kan vise seg mer effektivt. 
På den bakgrunn stiller ikke KS Bedrift 
Energi og Defo seg helt avvisende til 
utvalgets forslag om å innføre node-
prising, men det bør foretas flere under-
søkelser:

«Det bør undersøkes hvordan en 
eventuell innføring av nodeprising i det 
norske markedet vil slå inn, i forhold til 
at vi står overfor et integrert nordisk  
marked, hvordan dette vil fungere i 
praksis i forhold til prisdannelsen i 
et nordisk marked, og konkurranse-
forholdene i selve overgangen fra 
dagens system i nodeprising. 

Rull og tull
I sin plan for videre arbeid med AMS-forskriften snakker NVE 
om en utvidet utrullingsperiode utover et antall år. AMS-minister 
Terje Riis-Johansen vil ha en tidligere utrulling i Midt-Norge og 
en fremskynding av utrullingen for resten av landet. 

Snart skal altså det norske folk rulles over av avanserte, 
automatiske strømmålere. Et folk, som selvfølgelig ikke 
skjønner bæret av hva vi ruller eller tuller med. 

Tider skal komme, 
AMS skal henrulle, 
kunder må følge bransjens gang. 
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Defos jubileumsårsmøte med fagdag i Geiranger 24. 
– 26. mai blir tiårets høydepunkt. 

Det blir aktuelle temaer, gode foredragsholdere 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. 
Nå begynner det å haste, så meld deg på!
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Husk påmelding til årsmøtet i Geiranger


