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Kommunikasjonsnett for Defo

Røros E-verk nytt medlem i Defo: 

– Det handler om vår eksistens

– På en del områder blir ikke våre inter-
esser tilstekkelig ivaretatt, og her ser 
vi at Defo kan være den rette støtte-
spilleren, sier Anders Rønning.  

Han legger ikke skjul på at det er 
strukturdebatten som opptar han og 
andre mindre e-verk mest, og at Defo 
fronter denne debatten til lokalsamfun-
nets beste. 

RØROS I 100
Røros E-verk AS feirer sitt hundreårs-
jubileum 2. juni i år, og har planer 
om å overleve som lokalsamfunnets 
støttespiller også de neste hundre år. 
På jubileumsdagen inviterer e-verket 
næringsliv, kulturliv og organisasjoner 
til gratis mangfoldsmesse. Jubilanten 
sponser stand, standplass og regi for 
hele arrangementet. Eneste krav til 
deltagerne er at de har lyst til å vise 
fram noe.

Røros E-verk er nytt medlem 
i Defo. E-verksjef Anders 
Rønning er klar på at et slikt 
medlemskap bare kan ha en 
oppside: – det handler om 
vår eksistens.

E-verksjef Anders Rønning i Røros E-verk har 
valgt Defo som en viktig støttespiller for å ivareta 
lokalsamfunnets interesser. 
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– På denne måten vil vi vise det fantas-
tiske mangfoldet lokalsamfunnet Røros 
har å by på, og vi ønsker å hylle Røros-
befolkningen, sier Anders Rønning. 

Samme kveld vil Åge Aleksandersen 
ta over scenen å gjøre en av sine få 
konserter i 2012, også til ære for Røros. 

– Og vi har mer å by på, sier Anders. 
– Bokutgivelse, en utstilling i Rørosmuseet, 
en folkegave og mye annet spennende. 

FOR LOKALSAMFUNNET
Ingen tvil om at Røros E-verk til fulle 
lever opp til Defos slogan: Levende 
lokalsamfunn. 

Bedriften har også nedfelt at de 
«skal gjennom samhandling med 
kunder og eiere, og ved egne initiativ 
bidra til lokalsamfunnets utvikling». 

Virksomhetsområdene er kraft-
produksjon, nettdrift, kraftomsetning, 
installasjon og butikk. Datterselskap er 
Infonett Røros AS og Vi-Tre AS. Infonett 
Røros leverer høyhastighets digitale 
kommunikasjonsløsninger, datautstyr 
og datatjenester i Røros og fl ere andre 
kommuner. Vi-Tre driver en trepellets-
fabrikk og leverer brensel til varmesen-
tralene. Everket er også fjernvarmelev-
erandør med dette grunnlaget. 

Røros E-verk har om lag 50 ansatte i 
moderselskapet og om lag 20 ansatte i 
datterselskap.  

God påske!
ønskes alle NettOpps lesere 

uansett vær, føre og struktur. 
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Dette prosjektsamarbeidet består 
av 12 nettselskaper i fylket. Opprin-
nelig var alle 13 med, men Svorka 
Energi trakk seg ut. Både små og 
store selskaper samarbeider her, 
også Tafjord Kraft som i tillegg er 
med i Vestlandsalliansen. Til sammen 
representerer Smart Strøm Nordvest 
140 000 målepunkter. 

EFFEKTIVT
Målsettingen for prosjektet er å 
sørge for

• effektive forberedelser og plan-
leggingsprosesser for AMS-utrulling

• gjennomføring av kostnadseffektiv 
fellesanskaffelse og utrulling av 
AMS-ustyr og -tjenester

• utredninger og relaterte drift-
samarbeidsmuligheter

• tilrettelegging for internanalyser 
og forberedelser hos deltakerne. 

Dette vil Smart Strøm Nordvest 
oppnå gjennom en felles prosjekt-
organisasjon, utarbeide målrettet 
beslutningsunderlag for alle deltakere, 
drive informasjonsutveksling, sam-
arbeid om planleggingsmetoder og 
kompetansebygging, og skape en 
rettferdig kostnadsdeling.

FRAMDRIFT
Prosjektet er inndelt i fi re faser: 
Forprosjekt, valg og anskaffelse, 
implementering og anvendelse. 
Forprosjektet planlegges sluttført i 
løpet av første halvår 2012, valg og 
anskaffelse høsten 2012, og tidligste 
start på utrulling vil være første halvår 
2013. I henhold til NVEs reviderte 
forskrift for måling og avregning, 
er nettselskapene pålagt å innføre 
avanserte måle- og styringssystemer 
innen 1. januar 2017. 

ORGANISERING
Forprosjektet er organisert med den 
styringsgruppe og en sentral prosjekt-
ledelse med Tor Henrik Eide fra 
Nordmøre Energiverk som prosjekt-
ansvarlig og Svein Rødal fra Istad Nett 
som prosjektleder. Det er også utpekt 
prosjektledere for delprosjekter som 

Smart samarbeid i nordvest
Så å si hele Møre og Romsdal er samlet i Smart Strøm Nordvest for å forberede og 
gjennomføre bransjens største IKT-prosjekt. – Små selskaper må kunne overleve ved 
å samarbeide, sier adm. direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi. 

Prosjektleder Ketil Røberg og adm. direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi AS tar samarbeid til nye 
høyder gjennom Smart Strøm Nordvest.
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«internkartlegging», «utredning av 
samarbeidsmuligheter», «utredning 
av teknologi og marked» og «planleg-
ging av utrullingsløsning». Ressurser 
hentes fra de ulike medlemsbedriftene, 
og hvert nettselskap i samarbeidet har 
utpekt sin prosjektleder. 

Prosjektleder Ketil Røberg i Rauma 
Energi sier til NettOpp at prosjektet 
har sitt eget web-baserte møterom, og 
at det avholdes samlinger som rene 
arbeidsmøter. Nylig ble det arrangert et 
møte med leverandører over to dager, 
der de fi kk muligheter til å presentere 
ulike tekniske løsninger. 

ENKELT OG UFARLIG
– Små selskaper må kunne overleve 
ved å samarbeide, sier adm. direktør 
Alf Vee Midtun i Rauma Energi. Han 
presiserer at dette er et typisk eksempel 
på oppgaver som det er mulig å sam-
arbeide om, og som gir stordriftsfordeler 
for det enkelte selskap. 

– Dette er et enkelt og ufarlig sam-
arbeid, sier han. 

Årsmøte med fagdag 2012:

Etternølere 
– meld dere på!
Nå haster det med å påmelding til Defos 
årsmøte med fagdag på Hotel Ullensvang 
i Hardanger 29.–31. mai. 

I år er det strukturdebatten som vil 
dominere fagdagen. 
Vi har sikret oss 
foredragsholdere 
og argumentasjoner 
som vil gjøre denne 
debatten spenstig 
og konstruktiv. 

Det må du ikke 
gå glipp av – så 
meld deg på her: 

www.defo.no. 
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Årsmøte 2012med fagdag

HOTEL ULLENSVANGHARDANGER 29.–31. MAI 2012
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passopp Noen medlemmer av Energiutvalget ser ikke noen grunn til å legge 
ytterligere beskrankninger i bruk av gass i Norge. 

Vi selger jo gass over skranker til Europa tilsvarende ni ganger 
vannkraftproduksjonen i Norge, går det fram av en særmerknad i 
utredningen, men altså: bruk av gass i Norge må ikke beskrankes. 

Beskrankning betyr begrensning, men bruker vi det så blir det jo 
et lettforståelig språk uten skranker – og et skrankeløst språk, 
det kan vi jo ikke ha.
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Skrankespråk

Ikke god 
forvaltnings-
skikk
Defo stiller et stort spørsmål 
ved NVEs tolkning av regel-
verket som innebærer at sel-
skapene ikke har klagerett 
på utferdigelse av dagbøter. 
– Dette ligner lite på hva vi 
legger i god forvaltningsskikk, 
sier daglig leder Knut Lockert. 

Thema Consulting Group er engasjert 
av Defo for å kartlegge medlems-
bedriftenes verdiskaping i forretnings-
områder utenfor inntektsramma. 
Resultatet blir presentert på Defos 
årsmøte med fagdag 29.–31. mai i 
Hardanger, der strukturdebatten også 
vil bli dominerende. www.defo.no 

BEDRE ARGUMENTASJON
– Vi ønsker en konstruktiv debatt om 
riktig struktur for kraftbransjen, sier 
daglig leder Knut Lockert i Defo. 
– Det er viktig at vi på vegne av våre 
medlemmer kan slå i bordet med mer 
enn synsing. Vi trenger mer empiri og 
fakta på bordet, og jo mer vi vet, jo 
bedre argumentasjon har vi. 

VERDISKAPING
Gjennom rapporten ønsker Defo å 
kartlegge graden av verdiskaping som 
foregår hos medlemsbedriftene utover 
den rene monopolvirksomheten knyttet 
til drift av nettinfrastruktur og eventuell 
kraftproduksjon. Men verdiskaping 
menes her inntjening fra forretnings-
virksomhet i kraftselskapene utover 
nett og kraftproduksjon. 

Fakta på bordet!

En rekke Defo medlemmer har fått 
dagbøter i forbindelse med mangel-
full innrapportering til NVE. Defo 
reagerer på saksbehandlingen hos 
NVE, selv om begrunnelsen fra NVE 
i sine vedtak varierer.  

Defo stiller vi et stort spørsmål ved 
NVEs tolkning av regelverket som inne-
bærer at selskapene ikke har klagerett 
på utferdigelsen av dagbøtene.  

– Dette innebærer at uansett årsak 
for at et selskap ikke rapporterer 
i tide, kan det ikke klages. En slik 
tilnærming fra NVE ligner lite på hva 
vi legger i god forvaltningsskikk, der 
forvaltningsmyndigheten skal se på 
alle sider av saken.  

NVEs begrunnelse er det skulle 
klages på forhåndsvarselet utferdiget 
den 28. november i fjor. 

– Legger man en slik tolkning 
av jussen til grunn, innebærer det 
at man må kunne se fram i tid å ta 
høyde for alle hendelser som en gang 
i fremtiden kan komme til å skje. 
Vi har svært dyktige selskaper som 
medlemmer, men å forlange at de 
skal være synske er vel å gå litt langt, 
sier daglig leder Knut Lockert til Nett-
Opp, og gjør det helt klart at denne 
saken vil Defo følge opp overfor NVE. 

Nå skal fakta på bordet om 
små og mellomstore nett-
selskapers verdiskapning. 
Defo har tatt initiativ til 
en undersøkelse som skal 
skaffe mer empiri til struktur-
debatten. Resultatet presen-
teres på Defos årsmøte med 
fagdag.

Små og mellomstore nettselskapers 
verdiskapning skal kartlegges.

– Formålet med analysen er å belyse 
hva denne verdiskapingen består av 
og hvor store verdier den representerer 
for dagens eiere i disse selskapene, 
sier Knut Lockert. – Vi ønsker også å 
forsøke å avdekke om eierne har lagt 
andre føringer til grunn for kraftselskap-
enes virksomhet enn rene forretnings-
messige hensyn. I debatten om struktur-
elle endringer i bransjestrukturen er vi 
opptatt av at denne verdiskapingen blir 
synliggjort og inkludert i beregningen av 
fusjonskostnader og -gevinster. 

VIKTIG!
Det er svært viktig at Defos medlems-
bedrifter svarer samvittighetsfullt på de 
spørsmålene og fyller ut de skjemaene 
som Thema Consulting Group nå har 
sendt ut, og sender de årsmeldingene 
som det blir bedt om. 

Det er sterkt ønskelig å få tallene 
tilbake fra medlemmene så raskt som 
mulig, og gjerne før påske, selv om vi vet 
at det er mange som har mye å gjøre. 
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