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Bransjen har nå gjennom lang tid 
rigget seg til for å møte krav og 
varsler om betydelige endringer 

som krever lang planlegging og store in-
vesteringer. – Er tilpasningsviljen like stor 
fra bransjens side når neste store pro-
sjekt skal lanseres, spør Knut Lockert. 

For seint
OED skapte like før nyttår usikkerhet og 
forvirring rundt innføring av AMS med 
et brev om utsettelse til 2019, og som 
senere ble trukket tilbake. Defo og KS 
Bedrift Energi  sendte to henvendelser 
til OED for å få en avklaring om tidsplan 
for AMS-utrulling. 

– Når det nå nylig kom et nytt brev 
uten store endringer fra det som ble 
trukket tilbake, så er det altfor seint, 
sier Knut Lockert. Han er lite imponert 
over at OED nå vil ha en ny diskusjon 
om unntak fra AMS-kravene for noen 
brukere. – Dette skulle vært avklart 
tidligere, noe vi også trodde det var. 
Men når det nå er blitt som det er blitt, 
så skal vi bidra til å gjøre det beste ut 
av det, sier Lockert og viser til at Defo 
og KS Bedrift Energi allerede har avtalt 
møte med NVE for å avklare hva end-
ringene vil bety for medlemsbedriftene. 

Bråstopp 
I et brev fra OED 4. februar i år blir NVE 
bedt om ikke å arbeide videre med 
innføringen av den foreslåtte regional-
nettsordningen. I et brev til bransjen to 
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 Olje- og energidepartementet skaper usikkerhet 
og bråstopp i prosjekter som har kostet mye 

arbeid og investeringer. 

OED har skapt usikkerhet om AMS-ordningen, og har nå forlenget fristen til 2019. Arbeidet 
med regionalnettsordningen har fått en bråstopp. Begge disse prosjektene har kostet mye 
arbeid og investeringer mot et langsiktig mål. – Holdes bransjen for narr, spør daglig leder 
Knut Lockert i Defo. 

dager senere orienterer NVE om at  
alle berørte nettkonsesjonærers 
pågående arbeid for å innføre regional-
nettsordningen kan avsluttes. 

Etter at NVE den 7. mars i fjor sendte 
ut brev om at dette arbeidet skulle 
starte opp og at ordningen skulle tre i 
kraft fra 1. januar 2014, har Statnett og 
nettselskapene brukt store ressurser og 
sågar foretatt nyansettelser for å imøte-
komme kravene. 

– Med denne bråstoppen har OED 
påført bransjen unødvendige kost-
nader og har stått for en manglende 
kostnadsstyring som det offentlige ikke 
ville akseptert av de enkelte selskaper. 
Denne avgjørelsen burde kommet for 
lenge siden. Vi må kunne forvente en 
større grad av forutsigbarhet fra depar-
tementet, sier Knut Lockert til NettOpp. 

Sa nei
Både Defo og KS Bedrift Energi sa 
under høringen til NVEs forslag i januar 
2011 at de ikke ønsket et felles tariff-
området som foreslått. Etter organi-
sasjonenes oppfatning er det bedre å 
innføre en utjevningsordning for nett- 
tariffene med direkte støtte dit hvor 
tariffen er høyest. 

– Det er derfor ikke selve avgjørelsen 
vi reagerer på, sier Lockert, men at 
det har tatt for lang tid. Bransjen er i 
mellomtiden påført kostnader som ikke 
nødvendigvis vil være en fordel på  
effektivitetsmålingene. 

Følger opp
Departementet vil om kort tid invitere 
NVE til et møte for å diskutere det 
videre arbeidet med hele nettstrukturen 
i Norge. Et arbeide Defo vil følge med 
argusøyne. 
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DAGLIG LEDERS sak

På grensen til 
det useriøse

Daglig leder Knut Lockert

De tre selskapene med høyest 
avkastning de tre siste årene 
er ikke store, men mindre 

selskaper. De åtte mest effektive 
selskapene målt av NVE i 2012, er 
selskaper med 7 000 kunder i snitt. 
På den bakgrunn kan man hevde at 
det er de små selskapene som er de 
mest effektive. Sannheten er det er 
små og mellomstore selskaper over 
alt på listen, men pallen tapetseres 
altså av de mindre. Det er heller 
ikke noen grunnlag for å hevde at 
med færre selskaper økes leverings-
kvaliteten. 

Dermed ser det ut til at årets nett-
analyse fra Pareto kun har ett mål 
for øye – å øke presset på norske 
nettselskaper for å foreta struktur-
endringer. 

Ikke størrelsen
Årsaken til rapportens svake tendens 
i retning av at de lengre avbruddene 
varer noe lengre i de mindre selskap-
ene, har naturligvis intet med selska-
pets størrelse å gjøre. Disse selskap-
ene ligger et helt annet sted enn i de 
store byene, med store utfordringer 
når det gjelder vær, vind, øyer og 
kystlandskap, og stor geografisk 
utstrekning.  Disse utfordringene 
blir ikke borte om disse selskapene 
innfusjoneres i større selskaper. Vår 
påstand er at utfallene i disse om-
rådene vil kunne øke med fusjoner, 
og det skyldes blant annet NVEs 
incentiver gjennom KILE-ordningen 
der de områdene med størst økono-
misk konsekvens for selskapene skal 
prioriteres.  

Det forhold at feil i overliggende 
nett med konsekvens for sluttbruker 
hos det lokale nettselskapet er en 
del av feilstatistikken til Pareto, gjør 
at den også faktamessig er villed-
ende og på grensen til det useriøse. 
En feil i en trafo hos Haslund med 
konsekvenser i forsyningsområdet til 
Rakkestad gir, i henhold til Paretos 
statistikk, det mindre selskapet  
Rakkestad ansvaret for feilen.

Ingen grunn til generalisering

NVE har i en rapport presentert res-
ultatet av en gjennomgang og sam-
menligning av datagrunnlaget til 11 
selskaper med distribusjonsnett som 
har fått lavt DEA-resultat i den nye 

– Det er ingen grunn til å 
generalisere om selskapers 
størrelse og effektivitet på 
bakgrunn av disse 11 som er 
undersøkt, sier daglig leder 
Knut Lockert i Defo. 

– Selv om vi stiller spørsmål om 
modellen tar tilstrekkelig hensyn til  
de særskilte utfordringer mange av 
disse selskapene har klimamessig og 
beredskapsmessig, så blir det i hvert 
fall helt feil å tolke disse resultatene 
som om små selskaper generelt er 
mindre effektive enn de store. Det er 
ikke det rapporten handler om. Den  
tar for seg kun disse spesielle 11 
selskapene, sier Knut Lockert, som 
også peker på grunnlaget for inntekts-
rammen 2012 som viser at mange  
små og mellomstore selskaper driver 
svært effektivt.  

modellen. Formålet med analysen har 
vært å finne årsaken til hvorfor enkelte 
selskap kommer dårlig ut i de sam-
menlignende analysene. 

Særskilte utfordringer
I rapporten konkluderes det med at de 
selskapene som ble analysert er små 
med økende drifts- og vedlikeholds-
kostnader, og at de har mange årsverk 
i forhold til sine oppgaver. NVE mener 
også å ha avdekket at det i all hoved-
sak er selskapenes eget kostnadsnivå 
som er årsaken til at de får et lavt 
DEA-resultat i distribusjonsnettet. 

Husk påmelding 
til Honningsvåg
For de som ønsker retur fra Lakselv den 
5. juni, bråhaster det nå med påmelding 
til Defos årsmøte med fagdag 3.–5. juni. 
Reisebyrået har fått forlenget fristen 
til 25. februar for booking på flyet fra 
Lakselv til Tromsø.  

Det er mange gode grunner til å være 
raskt ute med påmeldingen til årets store 
Defo-arrangement i Honningsvåg og 
Nordkapp: Mange gode foredragsholdere 
med Torvald Stoltenberg i spissen, og 
grundige oppdateringer både energi-
politisk og energifaglig. 

I tillegg kan du glede deg til film-
regissør Knut Erik Jensen og den fan-
tastiske finnmarksnaturen. 

Meld deg på så snart som mulig. 
Finnmark venter. 



passopp Skagerak Energi har i henhold til Porsgrunns Dagblad 
fått laget et eget møterom for frustrerte. Rommet kalles 
for Ventilen, og her skal ansatte ha muligheter for å 
lette på trykket og få ut frustrasjon. 

Denne ventilen må være montert feil vei. Det er jo 
kundene som har behov for å få ut frustrasjon og  
få lettet på pristrykket. 
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To fra Defo i Statnettforum
Daglig leder Knut Lockert i Defo og nettsjef Jan-Erik Brattbakk 
fra Ringeriks-Kraft AS er oppnevnt som medlemmer i Statnetts 
nye markeds- og driftsforum etter innstilling fra Defo. 

Etter at Sentralnettbrukernes råd, 
tidligere Statnetts brukerråd, ble 
nedlagt fra årsskiftet, har Statnett 

etablert et markeds- og driftsforum som 
erstatning. Defo fulgte opp Statnetts 
anmodning om å komme med innspill  
til kandidater, og har også kommet  
med forslag til endringer i mandatet  
for forumet. 

Defo-innspill
Statnett har utarbeidet et mandat til 
sitt markeds- og driftsforum, hvor det 
blant annet heter at hovedformålet er 
å gi Statnett innspill og råd i forbind-
else med saker knyttet til drifts- og 
markedsforhold på et strategisk nivå. 

I et brev til Statnett ber Defo om at 
de vurderer å utvide mandatet til også 
å behandle problemstillinger knyttet til 
nettutvikling og investeringsplaner, da 
dette i nødvendig grad må tas opp med 
brukerne av sentralnettet. Etter Defos 
oppfatning foretrekkes det å utvide 
mandatet her, framfor å oppnevne ytter-
ligere utvalg til å behandle spørsmål om 
nettutvikling og investeringsplaner. 

Adm. direktør Olaf Vik i Rakkestad Energi 
har presentert boka «100 år med kraft og 

vekst» om Rakkestad Energis historie. 
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I lyset fra 100 års erfaring ser 
Rakkestad Energi AS tilbake på 
sin historie som skaper av kraft 
og vekst i lokalsamfunnet. 

Tilbakeblikket skjer i boka «100 
år med kraft og vekst» av Carsten 
Lier. I henhold til Rakkestad Avis 
som har skrevet om boka, tas det 
blant annet opp turbulente perioder 
i selskapet. En av disse handler om  
salg av kommunens aksjer i selskapet.  
Det var på nippet at ikke hele 
selskapet ble solgt til Hafslund ASA. 

Rakkestad Energi framstår i dag 
som et sunt og veldrevet selskap, 
og i henhold til forfatter Carsten 
Lier er det langt på vei ledelsens 
fortjeneste, skriver avisa. 

Lier sier videre til avisa at «hvert 
forretningsområde er sterkere, 
selskapet utnytter mannskap og 
øvrige ressurser på en effektiv 
måte, og man har fått tilbake evnen 
til å tenke nytt og annerledes.»

NettOpp og Defo  
gratulerer med de 100. 

Kraft og vekst 
i hundre år

To fra Defo
Statnetts styre oppnevnte nylig  
følgende ni medlemmer til markeds-  
og driftsforumet:
•	 Visekonsernsjef	og	konserndirektør	

Kari Ekelund Thørud, Hafslund ASA
•	 Administrerende	direktør	Ove	A.	

Brattbakk, Helgelandskraft AS
•	 Konserndirektør	Hilde	Bakken,	 

Statkraft AS
•	 Leder	energi	og	samfunnskontakt	 

og medlem av konsernledelsen  
Toini Løvseth, Finnfjord AS

•	 Senior	Vice	President	Morten	
Røsæg, Norsk Hydro ASA

•	 Nettsjef	Jan-Erik	Brattbakk,	 
Ringeriks-Kraft AS

•	 CFO	&	Executive	Vise	President	 
Thor Otto Lohne, Gassco

•	 Daglig	leder	Knut	Lockert,	Defo
•	 Administrerende	direktør	Oluf	Ulseth,	

Energi Norge
Markeds- og driftsforumet har ikke 
besluttende myndighet, men vil kunne 
gi råd til Statnetts administrasjon og 
styre. Møtene avholdes minst fire 
ganger i året. 

Feilmontert ventil
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Hvem vil investere i nettselskap 

som ligger nede for telling?

Daglig leder Knut Lockert i Defo og nettsjef Jan-Erik Brattbakk fra Ringeriks-Kraft AS 
er medlemmer i Statnetts nye forum, etter innstilling fra Defo. 


