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Skjønte de ikke konsekvensene av EØS-avtalen?
– Norske myndigheter må ha mistolket konsekvensene av EØS-avtalen fullstendig da avtalen ble
inngått, sier styreleder Eilif Amundsen i FSN i en

kommentar etter at hjemfallsdommen ble offentliggjort den 26. juni.

Har Norge gjennom EØS-avtalen fraskrevet seg sjølråderetten og suvereniteten over egen kritisk infrastruktur?
Her fra Leinafoss kraftverk i Flåm.
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– Dette er en sørgelig og trist dom, sier Amundsen,
som mener at Norge gjennom EØS-avtalen synes å ha
fraskrevet seg sjølråderetten og suvereniteten over egen
kritisk infrastruktur.
Norge må nå trolig endre konsesjonsloven for vannkraftsektoren slik at det i større grad åpnes for utenlandsk
eierskap til norsk vannkraft. Men dette må kun gjelde for
nye konsesjoner. Eilif Amundsen kan ikke forestille seg
muligheten for at allerede gitte evigvarende konsesjoner
til det offentlige eierskap må forandres.
FSN-lederen har stor sans for Lars Thues kommentar til
EFTA-dommen. Thue spør om det kan være grunnlag for
å bruke noen milliarder for å ekspropriere/kjøpe opp de
siste restene av private kraftverk? Det dreier seg jo bare
om ca. 10 prosent av den totale kraftproduksjonen. Kan
staten kjøpe seg inn i Aker Holdning for mange milliarder, bør staten kunne kjøpe privateide kraftverk. Dermed
kan hele hjemfallsdebatten gravlegges. Vi får en lov om
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offentlig eierskap til all kraftforsyning, og innenfor dette
systemet kan kommuner og fylker få konsesjon til å selge
til andre kommuner, fylker eller staten.
FSN-styreleder Eilif Amundsen har også merket seg
synspunktene til førsteamanuensis i rettsvitenskap ved
Universitetet i Tromsø, Peter Ørebech, som hevder at
hjemfallsdommen etter stor sannsynlighet er i strid med
Grunnloven.

Rabatt på fastleddet
Valdres Energiverk tilbyr nå sine nettkunder en rabatt
på fastleddet på nettleien med kr. 100,- pr. år og inntil
videre, til de kunder som innfrir følgende 3 vilkår;
- Mottar regningen over e-faktura
- Betaler regningen med avtalegiro
- Sender inn sin e-postadresse

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@fsn.no

Samarbeid med felles idegrunnlag
”Energiselskapenes muligheter til å utvikle seg innenfor
rammen av en lokal og regional tilknytning.” Dette er det
felles idegrunnlaget som den ny samarbeidsavtalen mellom KS Bedrift og FSN er tuftet på.
Gjennom samarbeidet vil KS Bedrift og FSN i størst
mulig grad søke å finne felles holdninger i forbindelse
med høringer og annen kontakt utad. På denne måten
vil partene øke gjennomslagskraften på vegne av medlemmene vis á vis politikere, myndigheter, media og
andre interesseorganisasjoner.
Kjerneområder for samarbeidet vil hovedsakelig ligge
innenfor utfordringer knyttet til sentral-, lokal-, og regionalnett. Her vil organisasjonene så langt det er mulig søke
å finne felles holdninger. Det konkrete innholdet i samar-

beidet vil bli bestemt løpende av de to organisasjonene,
men per dags dato er det enighet om følgende temaer:
• Det opprettes felles næringspolitiske utvalg på
områdene: nettregulering, DLE/DSB-kontaktutvalg
og bredbånd/AMR/TVK-utvalg.
• FSN ønsker samarbeid med KS Bedrift rundt
drøftinger med Statnett/sentralnettsaker.
• Omdømmeprosjekt – Energi, som gjennomføres
i fellesskap i løpet av 2007 og 2008
• Praksisen med å arrangere felles medlemsseminarer
videreføres.
I tillegg til dette vil FSN også leie kontorplass, møterom
og sekretærtjenester av KS Bedrift.

Hafslund Nett deles
Hafslund Nett AS er fra og med 1. juni delt i to selvstendige selskaper: Hafslund Nett AS og Hafslund
Operatør AS.
Bakgrunnen for fisjonen er ønske om å rendyrke rollen
til Hafslund Nett som netteier og åpne for nye muligheter
for virksomhetene i det nye selskapet Hafslund Operatør, melder Europower. Ny daglig leder i Hafslund Nett
blir Ketil Grasto Røn. Tidligere administrerende direktør
i Hafslund Nett, Lars Frode Askheim, blir daglig leder i
Hafslund Operatør. I følge Hafslundavisa Nova skal det
ligge store muligheter i å etablere et forretningsorientert
operatørselskap som vil være tidlig ute i et marked for
landbaserte operatørtjenester. Typiske kundegrupper for
et operatørselskap vil være ulike nettselskaper, infrastruktureiere og produksjonsselskaper.

Direktør Runa Opdal Kerr og KS Bedrift har en god
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dialog med FSN.

Ny styreleder i Varanger Kraft

RIKS satser bredt i Midt Norge

Terje Kofoed fra Vardø er valgt til ny styreleder for
Varanger Kraft AS.
Til daglig er Kofoed seniorrådgiver ved Kontoret for voldsoffererstatning. Han har også lang erfaring fra Norges
Banks avdeling i Vardø. Judith Celius fra Sør-Varanger
er ny nestleder i styret, der også Vadsøordfører Hauk
Johnsen ble valgt inn i år. De ansattes nyvalgte styrerepresentanter er Rune Olesrud og Geir Kristoffersen.

RIKS er en sammenslutning av 11 regionale bredbåndsselskap i Midt Norge: Bredbånd i Trøndelag AS, GaulaNett AS, Infonett Røros AS, Neas Bredbånd AS, Rauma
Energi Bredbånd AS, Selbu Energiverk AS, Bredbånd,
SuCom AS, Svorka Aksess AS, Tussa IKT AS, Tydal
kommunale Energiverk Bredbånd, Vitnett AS.
RIKS har siden stiftelsen i mars 2006 hatt en rask
utvikling og har gjennomført flere samarbeidsprosjekter
med stor suksess.

Ny linje mellom Varangerbotn
og Skogfoss
NVE har gitt Varanger KraftNett konsesjon for å bygge
en 132 kV linje mellom Varangerbotn og Skogfoss.
Linjen skal erstatte eksisterende 66 kV ledning mellom
Varangerbotn og Bjørnevatn, som er bygd i begynnelsen
av 50-årene, og spenningsnivået blir hevet til 132 kV.
Den nye linjen vil blant annet gjøre det mulig å få til en
begrenset øking av kraftimporten fra de russiske vannkraftverkene i Pasvikvassdraget.
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