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Kommunikasjonsnett for Defo

Adm. direktør Håkon Kåre Svendsen i Kragerø 
Energi AS ser fram til et godt samarbeid og gode 
resultater med Distriktenes energiforening, Defo. 

Nytt medlem i Defo: 

– Veldig positivt for Kragerø Energi

– Med den omstruktureringen som NVE 
nå signaliserer, så ser vi det som svært 
viktig å være på de arenaene som kan 
påvirke vår framtid i samarbeid med de 
som kan nå fram, sier Håkon til NettOpp. 

TyNgDE
Han legger også vekt på den tyngde 
Defo representerer overfor myndigheter 
og andre med størrelse og makt. 

– Jeg mener at Knut Lockert som 
daglig leder i Defo gjør en fantastisk 
jobb med å nå fram med medlemmenes 
syn. Han blir hørt og får resultater, 

Kragerø Energi AS er nytt 
medlem i Defo. Adm. direk-
tør Håkon Kåre Svendsen 
tror medlemskapet blir 
veldig positivt for bedriften 
med de utfordringer som nå 
står for døren. 
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Distriktenes energiforening Defo
Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo
www.defo.no

Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no

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

sier Håkon, som legger til at han ser 
skikkelig fram til et godt samarbeid  
med Defo. 

KrafTSENTEr
Kragerø Energi eies 100 prosent av 
Kragerø kommune, og har sitt utspring 
fra Kragerø kommunale Elektricitetsverk 
fra 1909. Selskapet ble aksjeselskap  
fra 1997. 

I dag har Kragerø Energi 9 200 
nettkunder, hvorav 3 200 er hytte-
kunder, og en liten produksjonsandel  
i Svelgfoss Kraftstasjon som gir 15 
GWh/år. De forvalter også kommunens 
konsesjonskraft på 7,4 GWh/år. 

Selskapet har 52 ansatte og en visjon 
om å være «et kraftsenter i lokalsamfun-
net og en foretrukket samarbeidspart-
ner for våre kunder og leverandører».

OmSTruKTurErINg
Kragerø Energi konsentrerer seg om 
forretningsområdene Nettdrift, Instal-
lasjon og Bredbånd. Nå arbeides det 
med en ny organisasjonsform som skal 

Årsmøte med fagdag 2012:

Nå haster det 
med påmelding

Påmeldingsfristen nærmer seg med storm-
skritt og nå må du være rask skal du sikre 
deg plass på årets store Defo-begivenhet i 
Hardanger 29.–31. mai. 

Påmelding via www.defo.no  

Stedet er Hotel Ullensvang i Lofthus, og pro-
grammet er som alltid «stjernespekket» både 
når det gjelder tema og foredragsholdere. 
Hovedtemaet i år er struktur. Defo tar initiativ til 
å få i gang en edruelig, balansert og svært viktig 
debatt om hvordan bransjestrukturen bør se ut 
i framtiden. 

Så vil en av våre fremste komikere,  
Rune Andersen, se skrått både på energi og 

distrikt i en paneldebatt der Andersen innehar  
alle rollene. 

NaTur Og NaTurlIg
Hardangers vakre natur får vi oppleve med en 
guidet fottur innover til fossene Bjødnabykse og 
Skrikjo. For ledsagere vil det også bli arrangert 
en spennende båttur på torsdagen. 

Når vi er ferdig med naturen, kommer turen 
til det naturlige – nemlig at landets fremste 
energitopper får ordet. Leder av Stortingets 
energi- og miljøkomité Erling Sande kommer, 
det gjør også vassdrags- og energidirektør  
Per Sanderud i NVE og konsernsjef Auke Lont  
i Statnett. 

Årsmøte 2012

med fagdag

HOTEL ULLENSVANG

HARDANGER 29.–31. MAI 2012
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avspeile disse forretningsområdene  
på en bedre måte. Det vil bli opprettet  
et holdingselskap –  Kragerø Energi 
Holding AS. Kragerø Energi blir da et 
søsterselskap til Kragerø Energi Bred-
bånd AS, og installasjonsavdelingen  
blir også eget selskap i konsernet. 
Denne organisasjonen skal være oppe 
å gå fra 1. juli i år, opplyser Håkon Kåre 
Svendsen til NettOpp. 
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Som økonomisk incentiv er USLA 
unødvendig etter Defos mening. «Hele 
inntektsrammereguleringen er bygget 
opp rundt incentiver til selskapene om 
å foreta de rette valgene. I tillegg har vi 
KILE-ordningen i sin alminnelighet.  
En USLA-ordning tror vi ikke incentiv-
messig gjør stor, om noen forskjell i 
selskapenes agering. 

TIlfElDIg fOrDEl
USLA skal gi en rimelig kompensasjon 
til sluttbrukere for ubehag de påføres i 
forbindelse med avbruddene. Det burde 
ha som konsekvens at de kundene som 
ikke opplever et ubehag ved avbrud-
dene, heller ikke skal motta utbetaling. 

«Mange kunder opplever en tilfeldig 
fordel ved en slik utbetaling. Det kan 
være at de ikke har vært på hytta, 
eller ikke vært hjemme ved strøm-
utfall.» I høringssvaret stiller også Defo 
spørsmålet om ikke disse kundene vil 
oppleve dette som unødvendig og som 
et tegn på at nettselskapene har for 
mye penger. Dette er penger som heller 
burde gått til utbedring av nettet. 

Til slutt i høringssvaret påpeker Defo 
at informasjonsplikten er unødvendig 
og dessuten for detaljert. Det er svært 
sjelden at slike hendelser oppstår, og 
det skulle derfor være unødvendig å 
innføre en generell ordning med direkte 
varsling til hver kunde hvert år. 

unødvendig og fordyrende uSla
Ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd, 
USLA, er unødvendig og fordyrende for norske energiverk, 
mener Defo. Disse pengene burde heller gått til utbedring 
av nettet. 

Pengene som utbetales ved svært langvarige 
avbrudd burde heller gått til utbedring av nettet. 

Tariffseminar 
og NVE-vedtak
Defo og KS Bedrift Energi arrangerte en 
temadag om fellestariffering av regional-
nett og sentralnett. Du kan laste ned alle 
innleggene på www.defo.no 
Nå har NVE sendt ut vedtak om den nye 
regionalnettsordningen.

Temadagen var vellykket og samlet om lag 30 deltagere 
som fikk overvære foredrag om utfordringer for selskap  
og kunder, og synspunkter både fra NVE og fra Statnett.

Vel en uke senere kom vedtaket fra NVE om sam- 
ordning av tariffering i regionalnett. Formålet er at kost-
nadene ved framtidig nettinvesteringer i regionalnettet 
skal fordeles på flere enn kun uttakskunder regionalt. 
Statnett skal ha ansvaret for denne ordningen, som trer  
i kraft 1. januar 2014. 

For alle berørte konsesjonærer innebærer vedtaket et 
pålegg om kartlegging av egne anlegg, innrapportering av 
alle nødvendige data som Statnett etterspør for å kunne 
gjennomføre ordningen, inngåelse av nødvendige avtaler 
og etablering av nødvendige målere. 

Statnett skal innen 20. april 2012 ha utarbeidet en  
detaljert tidsplan for arbeidet med samordning av tariff-
ering i regionalnett. 
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Nettmeldingen «Vi bygger Norge  
– om utbyggingen av strømnettet» 
tar ikke inn over seg at det skal  
bygges for adskillige milliarder 
også på underliggende nett, skriver 
Defo i en pressemelding. 

– Det er skuffende at meldingen i all 
hovedsak er begrenset til sentralnettet. 
Det skal investeres milliarder også på 
underliggende nett, der hovedutfordrin-
gen i dag er en regulering som bremser 
investeringslysten til selskapene, uttaler 
daglig leder Knut Lockert i Defo. Han 
legger til at nettmeldingen heller burde 
hatt det mer dekkende navnet: «Vi 
bygger sentralnettet». 

Defo er positiv til forslaget om å 
forenkle konsesjonsprosessen gjen-

nom å gi NVE innstillingsrett, og at 
vedtaksmyndigheten legges til Kongen 
i statsråd. Et system med ytterligere en 
ekstern aktør, mener Defo vil forstyrre 
prosessen mer enn den vil forenkle. 
Det undergraver NVE og Statnetts 
roller i disse prosessene og bør være 
unødvendig. 

Det er bra at N–1-kriteriet under-
strekes av hensyn til forsyningssikker-
heten, men uheldig at det ikke åpnes 
for anleggsbidrag i masket nett. 

Hva med under-
liggende nett?



Omvendt strøm
passopp Oskar Grimstad i Frp har uttalt til Sunnmørsposten og NA 24 har slått 

fast, at folk flest kan spare 9 000 kroner i året på sammenslåinger av 
nettselskaper. I henhold til NVEs nettstatistikk bruker en gjennomsnitts 
forbruker – også kalt folk flest – kr 9 120,- per år i nettleie. Folk flest 
sparer altså 97,6 prosent av sine nettutgifter ved sammenslåinger av 
nettselskaper. Slå til!

Men kanskje du da også må bygge din egen linje fra kraftverket til huset. 
Det koster jo en del, men pytt, pytt du sparer jo nettleie. 
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Slå sammen – bli rik

Smått er ikke dyrere
Små energiselskap er ikke dyrere enn de store. Det er  
små forskjeller mellom selskapene i Møre og Romsdal. 
Dette går fram av en artikkel i Sunnmørs- 
posten der det henvises til NVEs nett-
leiestatistikk for perioden 2009–2011. 
Adm. direktør Trond Lauritsen i Defo-
selskapet Sykkylven Energi AS sier til 
avisa at han ikke er overrasket over 
denne konklusjonen, og han viser til en 
uttalelse om at en vanlig forbruker kan 
spare 9 000 kroner i året i nettleie på 
sammenslåinger. 

– Denne oversikten fra NVE viser vel 

ikke akkurat det, sier Lauritsen til  
Sunnmørsposten. 

Han presiserer også at nettleia ikke 
nødvendigvis blir lavere ved at de 
store kjøper opp de små. Han tror ikke 
kraftlinja til Geiranger blir billigere om 
Tafjord Kraft skulle bygge den isteden-
for Stranda Energiverk. 

Lauritsen er slett ikke imot en  
strukturdebatt. – Men den må være 
konstruktiv, saklig og balansert. 

– Defo diskuterer gjerne 
struktur, men den diskusjo-
nen bør ikke tas med ut-
gangspunkt i Paretos rap-
port. Slik konkluderte daglig 
leder Knut Lockert i sitt 
foredrag om Paretos nett-
analyse på Samnet. 

Nettutfordringer var et tema på Samnet, 
konferanse for tillitsvalgte i EL&IT Forbun-
det, NITO og Tekna nylig. Knut Lockert 
holdt her et innlegg hvor han presenterte 
Defos syn på Paretos nettanalyse. 

aVKaSTNINg
Han tok blant annet for seg Paretos 
påstand om at de minste nettselskap-
ene har lavere avkastning på kapitalen 
enn de store. Dette avviste Lockert, og 
presenterte Paretos egen oversikt over 
selskapene med høyeste avkastning, 

framhevet det paradokset at det er dis-
triktsverkene som har de mest fornøyde 
kundene.

 
BESparElSEr
Pareto viser til et eksempel der en 
husholdningskunde sparer opp mot  
9 000 kroner i året. Men dette er svært 
spesielt og må behandles deretter, men 
for folk flest blir det annerledes. 

– Folk flest bor i de store byene, og 
de vil møte en økt nettleie ved fusjoner, 
sa Defo-sjefen, som også viste til at en 
gjennomsnittlig nettleie i dag er på om 
lag 9 500 kroner i året med et forbruk 
på 20 000 kWh.

Strukturdebatten: – Ikke bruk 
paretos rapport som utgangspunkt!

Foto: SyKKyLven energi aS.

Adm. direktør Trond Lauritsen i Sykkylven Energi 
AS er ikke overrasket over statistikken som viser 
at små selskaper ikke er dyrere enn de store. 

og spurte: Hvorfor framheves ikke disse 
selskapene i større grad? 

– Paretorapporten viser et broket 
bilde, sa Lockert. – Det er de mellom-
store nettselskapene som har høyest 
avkastning og rapporten tar ikke frem 
samvirkelagene. Det er en tendens men 
ikke mer. 

 
NETTlEIEN
Pareto påstår at de minste selskapene 
har høyre nettleie enn de store. Lockert 
viste til at det er en god blanding av 
selskaper som har den billigste nett- 
leien, og han brukte som eksempel 
blant annet ValdresEnergi, Gudbrandsdal 
Energi, Narvik EnergiNett og Hafslund. 

– Likevel, det er utrolig at forskjellen 
ikke er større. Selvfølgelig bør Hafslund 
ha den billigste nettleien med det antall 
kunder de har per kilometer ledning og 
den korte veien fram til disse.

Det er jo helt andre utfordringer  
med vær, vind og infrastruktur i distrikt-
ene, – og Pareto framstiller dette som 
om utfordringene skulle forsvinne ved 
fusjoner, sa Knut Lockert, som også 


