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Eivind Reiten til Defos årsmøte
Eivind Reiten har bekreftet at han kommer til Defos årsmøte med fagdag i Peer Gynts rike,
Gålå. Han vil holde sitt innlegg tirsdag den 27. mai. Reitenutvalget skal ha lagt fram sin
rapport til OED innen 30. april.
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ette er nok en god grunn til å
melde seg på, eller søke om
innreisetillatelse, til Peer Gynts
rike, Gålå 26.–28. mai. Så meld deg
på her:
www.defo.no/Om-Defo/AArsmoetemed-fagdag-2014/PAAMELDING

Reitenutvalget
Evind Reiten er for tiden mest aktuell
som leder av ekspertgruppen om et
bedre organisert strømnett, som ble
nedsatt av Olje- og energiministeren
22. mai i fjor. Med seg i denne gruppa,
som også blir kalt Reitenutvalget, har
han advokat Kristin Bjella og professor
Lars Sørgard som medlemmer. Gruppen
støttes av et sekretariat ledet av Oljeog energidepartementet.
Reitenutvalget skal først og fremst
konsentrere seg om regional- og
distribusjonsnettet, og gi råd om en
hensiktsmessig nettorganisering. En
bedre organisering av nettet skal sikre
en fortsatt god og sikker strømforsyning i hele landet.
Det er knyttet store forventninger
til rapporten fra ekspertgruppen, som
skal leveres til OED innen 30. april.
Defo har levert et omfattende innspill
og har hatt møte med ekspertgruppen.
Defos innspill kan du finne her:
www.defo.no/Defo-nytt/(offset)/10

Energilovens far
Eivind Reiten (61) er sosialøkonom,
næringslivsleder og tidligere politiker
for Senterpartiet. Han gjorde en rask

Evind Reiten er for tiden mest aktuell som leder av ekspertgruppen om et bedre organisert strømnett.

politisk karriere som statssekretær
og fiskeriminister på 80-tallet, før
han ble olje- og energiminister i
Syseregjeringen i 1989. Her fikk han
en sentral rolle med utarbeidelse av
den nye energiloven. Reiten trakk
tilbake proposisjonen til ny energilov
som hans forgjenger Arne Øien hadde
lagt fram for Stortinget. Før loven ble
vedtatt i juni 1990 hadde Eivind Reiten
gjort noen viktige endringer med større
vektlegging av markedet. Oppdekningsplikt og 20 vertikalintegrerte verk var
blant de elementene som ble tatt ut.

Distriktenes energiforening Defo
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
www.defo.no

Den endelig energiloven ble vedtatt
våren 1990 og trådte i kraft 1. januar
1991.
Professor Arne Hope, som selv ble
kalt energilovens arkitekt, har utnevnt
Eivind Reiten som energilovens far.
I ettertid har «lovens far» uttalt at
«uten den effektivisering som energiloven har medført, ville kraftkrisen på
grunn av det stadig økende forbruket,
for lengst ha blitt et stort samfunnsproblem».
Eivind Reiten var generaldirektør i
Norsk Hydro fra 2001 til 2009.
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– Må ikke regulere oss i hjel
M

arkedskraft ASA har i et
innspill til Reitenutvalget
påpekt at en kraftig reduksjon av nettselskaper kan gi mindre
konkurranse i sluttbrukermarkedet
som vil være svært uheldig. De skriver
at nettet for små- og mellomstore
kraftleverandører er svært viktig for at
de skal overleve som kraftleverandører,
og at nettet er med på å gi små
selskaper nødvendig kritisk masse
knyttet til antall ansatte.
«Hvis myndighetene gjennom regulatoriske grep fjerner nettet fra balansen
til de mindre kraftleverandørene, men
tillater at denne kapitalen kan være
en del av balansen for de regionale
selskapene, kan en utilsiktet virkning
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– Det må opprettholdes et levedyktig mangfold i kraftomsetningen. Konkurransen må ikke reguleres i hjel, sier leder
av omsetningsutvalget Alf Vee Midtun som kommentar til
Markedskrafts innspill om trusselen mot antall nettselskaper.
være at en stor andel av dagens
kraftleverandører utraderes», skriver
Markedskraft til Reitenutvalget.

Konkurranse
– En reduksjon av antall nettselskaper
må ikke skje gjennom regulatoriske
grep fra myndighetenes side, men
ved hjelp av konkurranse, sier Alf Vee
Midtun som er leder av Defo og KS
Bedrift Energis felles kraftomsetningsutvalg. Han mener at det er den tøffe
konkurransen i kraftomsetningen som
skal være regulerende for hvor mange
omsetningsselskaper vi skal ha, ikke
myndighetenes inngripen.
– Gjennom det mangfoldet og den
kompetansen som skapes i et nett-

Alf Vee Midtun mener at det er den tøffe
konkurransen i kraftomsetningen som skal være
regulerende for hvor mange omsetningsselskaper
vi skal ha, ikke myndighetenes inngripen.

selskap, kan de enkelte hoder utnyttes på en best mulig måte. Dette kan
igjen være med på å opprettholde en
levedyktig konkurranse i kraftmarkedet,
sier Alf Vee Midtun til NettOpp.

Nyttig lokal kompetanse

Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap, DSB, vurderer felles
organisering av oppgavene for feietjenesten, brannforebyggende tiltak
og det lokal El-tilsyn.
I rapporten «Brannstudien» som
arbeidsgruppe nylig la fram, blir det
blant annet pekt på at Det lokale eltilsyn, DLE, har en sentral brannforebyggende rolle. Når det nå legges opp
til en omorganisering til større fagmiljøer, mener arbeidsgruppen at det
bør vurderes om DLE og en framtidig
brann- og redningstjeneste bør slås
sammen. DSB anbefaler at «Brannstudien» sendes ut på en bred høring.
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– Det vil være betenkelig
dersom DLE-ansatte blir
fjernet fra det lokale fagmiljøet og samlokaliseres
med brann- og redningstjenesten, sier leder av
Defos beredskapsutvalg
Jan-Erik Brattbakk
til NettOpp.

Husk kartverket!
Etter helikopterulykka ved Sollihøgda er
det grunn til å minne om meldeplikten
til Statens kartverk.
Utenfor tettbebygde strøk skal alle linjer
høyere enn 15 meter være rapportert inn.
Er de i tillegg over 60 meter skal de også
merkes og meldes inn. I tettbebygde strøk
skal linjer over 30 meter rapporteres.
Les mer om dette i forskrift om luftfartshindre:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-14-514
Registreringen kan skje på:
www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/
rapportere/article4322.ece

– De ansatte i DLE ute i energiverkene er godt
kvalifiserte ansatte som er nyttige i vårt fagmiljø,
sier Jan-Erik Brattbakk.

For å unngå ulykker og problemer ved at
linjene ikke er innmeldt, anbefales alle å
sjekke at dette er i orden.

– De ansatte i DLE ute i energiverkene
er godt kvalifiserte ansatte som er
nyttige i vårt fagmiljø, sier Jan-Erik
Brattbakk. – Det er betenkelig hvis
disse blir revet opp fra det miljøet de er
viktige for i dag.
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En allianse med muskler
Nettalliansen AS viser muskler med fire nye aksjonærselskaper, nærmere 100 000 nettkunder, store besparelser
og ansettelse av daglig leder.

Synergieffekter
Målsetningen med en slik allianse er
først og fremst å skape synergieffekter
som styrker de enkelte selskapenes
økonomi og utnytter hverandres kompetanse på ulike områder.
– Når det er mange som deler på
kostnadene og sikrer en felles kompe-

tanse, så reduseres også risikoen, sier
styreleder Olaf Vik i Nettalliansen AS.
Som et eksempel på hvilken synergieffekter som kan oppnås, forteller Vik
at hans selskap Rakkestad Energi AS
har redusert sine innkjøpskostnader
med 50 prosent innenfor denne alliansen.
Han forteller også at alliansen har
gjensidige beredskapsavtaler der selskapene stiller utstyr og mannskap til
disposisjon for hverandre ved krisesituasjoner og større hendelser i nettet.

Daglig leder
På grunn av den store veksten og de
gode resultatene som er oppnådd,
har det vært nødvendig å tenke på
hvordan aksjonærselskapenes interesser skal ivaretas på en best mulig

«Roadmap» for Elhub kommer
Defo og KS Bedrift Energi arbeider nå med en egen «Roadmap»
med tidsfrister og mål for arbeidet med Elhuben. Denne vil bli
sendt ut til medlemmene for kommentarer og innspill. Målet er å
få den utsendt før påske.
For Elhuben i den såkalte versjon
1 er nå mye avklart. Kjernefunksjonaliteten i denne versjonen vil i
hovedsak være måleverdidatabase,
balanseoppgjør og leverandørskifter.
Målet er at denne versjonen skal
være klar i oktober 2016. Allerede på
slutten av dette året starter testing

passo

med utvalgte «testpiloter» av nettselskaper. Dette vil pågå kontinuerlig
fram til oktober 2016.

Ut før påske
NVE arbeider også med nødvendige
forskriftsendringer og vil ha forslag
klar i løpet av våren. Det blir endrin-
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å en ekstraordinær generalforsamling 4. mars vil Nettalliansen få tilført fire nye
selskaper. Det er Notodden Energi AS,
Midt-Telemark Energi AS, Rauland
Kraftforsyningslag SA og Drangedal
Everk KF. Med dette har nå Kraftalliansen 15 aksjonærselskaper med
til sammen bortimot 100 000 nettkunder. Om lag på størrelse med
Fortum i Norge.

– Når det er mange som deler på kostnadene og
sikrer en felles kompetanse, så reduseres også
risikoen, sier styreleder Olaf Vik i Nettalliansen AS.

måte. En naturlig utvikling ble derfor å
ansette en daglig leder i Nettalliansen
AS.
– Vi er nå inne i en ansettelsesprosess og vil ansette daglig leder i nærmeste framtid, sier Olaf Vik til NettOpp.
Han legger til at utover de fire som nå
kommer inn, har minst ti andre selskaper meldt sin interesse.
– Toget ruller, men ingen dører er
stengt, sier Olaf Vik i Nettalliansen AS.

ger i roller og ansvar i forhold til
dagens forskrift.
– En «roadmap» med tidsfrister
og mål for Elhub vil bli sendt ut til
Defos medlemmer for kommentarer
og innspill. Målet er å få den utsendt
før påske, sier rådgiver Arvid
Bekjorden i Defo til NettOpp.
Tilpasning til den leverandørsentriske modellen, eller en-fakturamodellen, blir først klar i Elhubens
versjon 2. Det er enda ikke klart når
den skal være ferdig, men det kan
bli noen år etter 2016.

pp

Avansert strømsparing
Da Karl Otabor skulle støvsuge leiligheten på Nordnes
gikk sikringen. Men han kom ikke inn i sikringsskapet
fordi BKK hadde tatt med seg nøkkelen etter en kontroll,
skriver Bergensavisen.
BKK støvsuger alle muligheter for å hjelpe kundene
med strømsparing.
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