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Tilsynskø hos 
nettselskapene

Først kommer DSB, så 
kommer Riksrevisjo-
nen og til slutt kommer 
NVE. Alle skal de ha 
den samme informa-
sjonen og foreta det 
samme tilsynet. – Er det 
nødvendig med tredob-
belt tilsyn, spør nettsjef 
Jan-Erik Brattbakk (bil-
det) i Ringeriks-Kraft. 

Hvert år gjennomfører 
Direktoratet for sikkerhet og beredskap tilsyn med ved-
likeholdet hos alle nettselskaper. De går grundig gjen-
nom selskapenes planer og oppfølgingen av disse. Nytt 
i 2007 er at Riksrevisjonen også har kommet på besøk 
til enkelte selskap for å utføre tilsyn med vedlikeholdet. 
I brev av 14. mars i år varsler NVE at de har besluttet å 
øke omfanget av tilsyn etter energilovforskriften. 

– NVE varsler altså nå et økt tilsyn med selskapets 
vedlikehold ved i hovedsak å undersøke de samme 
forhold som DSB og Riksrevisjonen har undersøkt. Jeg 
stiller meg undrende til at det skal være nødvendig å få 
besøk av tre ulike statlige instanser som i hovedsak ber 
nettselskapene besvare de samme spørsmålene, sier 
nettsjef Jan-Erik Brattbakk. 

Riktig ressursbruk?
Styreleder Eilif Amundsen i FSN er også kritisk til den 
ressursbruken fra statlige etaters side som vi her er vitne til. 

– For ikke så lenge siden mottok bransjen informa-
sjon om at NVE ikke hadde ressurser nok til å behandle 
konsesjonssaker. Samtidig skal saksbehandlere i NVE 
reise rundt å etterspørre informasjon som allerede 
finnes i statlige arkiver, sier Eilif Amundsen til NettOpp. 

Han antar at opplysninger om nettselskapenes 
vedlikeholdspraksis som innhentes av andre statlige 
instanser ikke er taushetsbelagt og dermed fritt kan 
utveksles mellom etatene. 

Tilsynsforum skal 
hindre overlapping

– NVE og DSB 
har etablert et 
tilsynsforum 
som skal identi-
fisere felles 
prioriteringer 
der man bevisst 
og målrettet kan 
utvikle en sam-
ordnet plan med 
bruk av direk-
toratets ulike 
virkemidler for 
å fremme felles 
resultatmål. 

Det svarer avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal 
(bildet) i NVE på spørsmål fra NettOpp om ”tilsynskø i 
nettselskapene”. Hun presiserer at NVE og DSB samar-
beider om grenseoppgang direktoratene imellom slik 
at nettselskapene ikke skal bli urimelig belastet med 
overlappende tilsynsvirksomhet

– Det er viktig å unngå at det blir ført tilsyn med de 
samme tema, og koordinering av tilsynet i tid vil være 
et konkret tema for forumet. Det vil også bli lagt vekt 
på å skape en arena for å drøfte prioriteringer innen 
kommende års tilsyn. Forumet kan bli en plattform for 
drøftinger og samarbeid ut over tilsynsvirksomheten, 
sier Marit Lundteigen Fossdal.

Forventer godt samarbeid
Lundteigen Fossdal presiserer at hensikten med tilsynet 
er å bidra til å sikre en høy forsyningssikkerhet, leverings-
kvalitet og personsikkerhet. Dette mener hun burde opp-
leves positivt for sluttbrukere spesielt og for samfunnet 
generelt, og hun sier også at erfaringer fra energi- 
bransjen de siste årene har vist at det er behov for tilsyn. 

– Vi forventer også et godt samarbeid med selskap-
ene i dette arbeidet, sier avdelingsdirektør Marit Lund-
teigen Fossdal i NVE til NettOpp. 
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Olje- og energiminister Åslaug Haga reagerer gjen-
nom sin politiske rådgiver Geir Pollestad på FSNs 
pressemelding om statsrådens uttalelse om å la 
distriktene betale en større del av utgiftene for å sikre 
tilgang til småkraft. Nå inviteres FSN til et møte i de-
partementet om saken. 
I pressmeldingen uttalte styreleder Eilif Amundsen at ”å 
la distriktene betale er tydeligvis olje- og energiminister 
Åslaug Hagas løsning for å øke produksjonen av fornybar 
energi i Norge.” 

Bakgrunnen var en uttalelse Åslaug Haga hadde kom-
met med under åpningen av småkraftmessa, i henhold 
til Småkraftforeningens hjemmeside.  Statsråden ble der 
sitert på at netteierne må ta et større ansvar for å sikre 
tilgang til småkraft, og at en større del av utgiftene må 
dekkes av forbrukerne. 

– Dette er oppsiktsvekkende utsagn fra en SP-statsråd 
som påberoper seg å arbeide for en distriktsvennlig 
politikk. Forbrukerne i denne sammenhengen er kundene 
til de små lokale nettselskapene i Distrikts-Norge der 
småkraften bygges ut. Det er disse statsråden nå vil be-
laste med en større del av nettkostnadene, uttalte styre-
leder Eilif Amundsen i FSN i pressemeldingen. 

Bekymret – vil ha dialog
Etter en henvendelse på mail til Åslaug Haga, fikk Nett-
Opp omsider denne tilbakemeldingen fra politisk rådgiver 
Geir Pollestad: 

– Vi er bekymret for at tilgangen til nettet skal legge 
unødvendige begrensninger på utbygging av småkraft og 
annen fornybar energi. Det ble på årsmøtet i Småkraft-
foreningen sagt at dette må det gjøres noe med, og at vi 
vil vurdere om forbrukerne må ta en større del av reg-
ningen for dette. Vi er nå inne i en prosess på dette og 
imøteser en konstruktiv dialog med FSN om saken, og vil 
derfor invitere FSN til et møte i departementet. 

OED tar tak etter FSN-utspill

Olje- og energiminister Åslaug Haga fikk kritikk fra FSN 
for at hun vil la distriktene betale for småkraftutbygging.
Nå svarer hun med å invitere til dialog med FSN.

– Regjeringen anmodes om å legge bort planene 
om å utvikle biodrivstoff, sier styreleder i FSN, 
Eilif Amundsen (bildet). 
– Bakgrunnen er at dyrking av biovekster til slikt 
drivstoff har ført til eksplosjon i matvareprisene på 
verdensbasis. Ifølge Verdensbanken har matvare-
prisene steget med 85 prosent de siste tre år. Slik 
kan det ikke fortsette, sier styrelederen, og anmoder 
vår regjering om å gjøre retrett og heller gå i bresjen 
for å få de vestlige land til å bidra til å hindre ytter-
ligere matvarekrise i den fattige del av verden!

Nei til biodrivstoff
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DET LUNE HJØRNET

Hva vedlikehold er og ikke er

Tror du at vedlikehold betyr: 

Rutinemessig pleie av anlegg og 

utstyr for at det ikke skal forfalle, og 

eventuelt rette mindre skade som 

allerede er oppstått?

Da tar du grundig feil. Så grundig 

at NVE har funnet det nødvendig få 

gå ut å presisere at dette er feil og 

misvisende. Vedlikehold er nemlig: 

Sørge for at anlegg opprettholder den 

kvalitet, tilstand og funksjon som op-

prinnelig var tiltenkt og som sikrer en 

tilfredsstillende leveringskvalitet. 

Det er noe helt annet, det – eller? 

Kolbjørn Botnmark begynte som elverksjef i Bindal i 
februar, og hadde tatt med seg gode påvirkninger fra sin 
sjef i Honningsvåg, Oddbjørn Samuelsen. I Repvåg var 
Kolbjørn prosjektingeniør og så en framtid som nettsjef. 
Men så kom forespørselen om elverksjefjobben i grense-
landet mellom Nordland og Nord-Trøndelag, og fristelsen 
ble for stor. 

Kollbjørn har tro på at FSN er det riktige forumet for 
slike selskap som han leder. – Jeg ser for meg at FSN i 
større grad enn EBL er opptatt av de problemstillingene 
som er mest aktuelle for oss, sier han, og regner med at 
han blant annet skal få bistand til å få forenklet rapporter-
ingsprosessen til NVE. Han er også opptatt av tilpasnin-
gen til samvirkeloven og innføringen av toveiskommuni-
kasjon. Selskapet har store utfordringer i nettutbygging og 
vedlikehold, og de bygger 3–5 kilometer ny linje hvert år. 

Bindal Kraftlag har ni ansatte og om lag 1 250 
nettkunder. De forvalter også 40 GWh konsesjonskraft for 
kommunen. Bindalsbruket med sine om lag 100 ansatte 
og et årlig forbruk på 2,5 GWh, er den største kunden. 
Men det skjer ting i distriktsnorge, og en ny kunde innen 
fiskeoppdrett er på vei til å etablere seg i området. 

Økonomien i selskapet er god. I 2007 var overskuddet 
før skatt på 3, 2 millioner kroner av en omsetning på  
16 millioner. 

NyTT mEDLEm I FSN: 

Side 3

Ledet inn i FSN

AL Bindal Kraftlag har sluttet seg til rekkene. 
Nysjefen, Kolbjørn Botnmark, var sterkt påvirket 
av sin tidligere sjef i Repvåg Kraftlag – og da 
måtte det bli FSN. 

Elverksjef Kolbjørn Botnmark har satt 
seg godt til rette i lederstolen til Bindal 
Kraftlag. Nå har han også FSN i ryggen.


