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FSN trapper opp arbeidet

FSN/KSBs felles DLE-kontaktutvalg har hatt sitt 
første møte, og har avdekket mange store utfordring-
er. Utvalget skal være en ”førstehøringsinstans” for 
administrasjonene i KS Bedrift og FSN i saker som 
angår DLE og DSBs ansvarsområder. 
Utfordringene ligger blant annet innen DLE-instruks 2008, 
offentlighetsloven/arkivloven og forskriftsregler for felles-
føring av fiberoptisk kabel på høyspentledningene. 
Når det gjelder DLE-instruks 2008 så er det svært mye 
som fortsatt er uklart, så her gjelder det å komme på 
banen. Offentlighetsloven/arkivloven er tråd i kraft, men 
det savnes en fyldigere veiledning fra DSB på hvordan 
dette skal utføres i praksis i de enkelte DLE-ene. Det er så 
å si ingen DLE-ere som i dag følger disse lovene. Initiativ 
til saker kan komme fra utvalgsmedlemmene, fra medlem-
mer og fra DSBs høringer overfor bransjen til nye forslag 
til forskrifter og regelverk. I forbindelse med forskriftsregler 
for fellesføring av fiberoptisk kabel på høyspentledningene 
ble det diskutert en henvendelse til DSB. 

FSN/KSBs felles DLE-kontaktutvalg har følgende 
sammensetning: Svein Eriksen (KS Bedrift, leder), Fritz 
Ramstad (Nordmøre Energi AS, sekretær), Oddbjørn 
Samuelsen (Repvåg Kraftlag A/L), Ola Bergheim (Nore 
Energi AS), Rolf Robberstad (Haugaland Kraft)
Hanne S. Torkelsen (KS Bedrift) 

Mange utfordringer for 
DLE-kontaktutvalget

FSN har trappet kraftig opp sitt arbeid fra og med 
denne høsten. Dette skyldes ikke minst det utvidede 
samarbeidet med KS Bedrift. Den nye utvalgsstruk-
turen er nå på plass og arbeidet i utvalgene er 
kommet godt i gang. I denne utgaven av NettOpp vil 
vi først og fremst konsentrere oss om å presentere 
utvalgene og noen sentrale problemstillinger som 
FSN/KS Bedrift tar tak i gjennom disse. Vi oppfordrer 
medlemmer og andre lesere av NettOpp om å komme 
med innspill til de temaene som behandles. Utfyl-
lende referater fra utvalgsmøtene blir lagt ut på vår 
hjemmeside www.fsn.no etter hvert som de kommer 
inn til redaksjonen. 

FSN trapper opp arbeidet i høst FOTO: BjARNE LANgSETH

Funksjonelle krav og økonomiske rammer prioriteres 
for TVK. Kontraktsmeny og DSBs forskrifter står høyt 
på agendaen for bredbånd. 
Bredbånd og toveiskommunikasjon er svært aktuelle 
problemstillinger for FSNs medlemmer. Nå blir disse 
temaene satt på dagsorden av et høyt kompetent utvalg i 
samarbeid mellom FSN og KS Bedrift. 
På det første møtet i utvalget orienterte Arne Venjum fra 
NVE om grunnlaget for NVEs anbefaling om full utbyg-
ging av toveiskommunikasjon i Norge. NVE støttet seg 
på en kost/nytteanalyse gjennomført av ECON. Med 
utgangspunkt i kvantifiserbare nytteverdier viste analysen 
negativt resultat, men ved å trekke inn sannsynlige, men 
ikke kvantifiserbare nytteverdier, konkluderes det med at 
en utbygging sannsynligvis gir positiv nytteverdi. ECONs 
rapport er en viktig del av NVEs grunnlag for anbefalingen. 
I løpet av høsten 2007 skal NVE i samarbeid med bran-
sjen fastsette funksjonelle krav til automatiske målere. 
NVE vil 1. november presentere en fremdriftsplan for 
innføring av toveiskommunikasjon. FSN og KS Bedrift vil 
være blant høringsinstansene. 

Det felles TVK/bredbåndsutvalg for FSN/KSB 
består av: Roar Eriksen (Hålogaland Kraft, leder),
Odd Refsdal (gudbrandsdal Energi, sekretær),
Eilif Amundsen (FSN), Arne Utne (KS Bedrift),
Hanne S. Torkelsen (KS Bedrift).
En eller to medlemmer vil tiltre senere. 

Bred satsing på bredbånd og toveis



NettOpp Nr. 6 - 2007 Side 2

Medieutvalget evaluerte blant annet FSNs informasjons-
kanaler. Det etterlyses flere tilbakemeldinger og innspill 
fra medlemmene. FOTO: BjARNE LANgSETH

Medieutvalget hadde sitt første møte etter sommer-
ferien på ”Eilifs Gods” på Tjeldøya. Her ble årsmøtet 
i Flåm og våre nye informasjonskanaler vurdert. I 
tillegg diskuterte vi mediestrategi – og arbeidet med 
årsmøtet 2008 ble sparket i gang for fullt. 
Både egne erfaringer og tilbakemeldinger når det gjelder 
fagdagen i Flåm konkluderer med at det ble presset 
for mye program inn på for kort tid. Men vi kan først og 
fremst takke det gode programmet med aktuelle temaer 
og topp foredragsholdere for den store interessen for del-
tagelse på årsmøtet/fagdagen i Flåm. Erfaringer fra Flåm 
og mange nye gode ideer er tatt med i planleggingen av 
neste års begivenhet i Alta/Hammerfest. Medieutvalget 
har ansvaret for dette arrangementet, og ”årsmøtegen-
eral” ute i felten er Odd Levy Harjo i Alta Kraftlag. 
Den generelle mediestrategien til FSN ble også drøftet. 
Profilering av FSN vil være svært viktig framover blant 
annet for å rekruttere nye medlemmer. FSN må synlig-
gjøre en distriktsvennlig profil. 

FSNs medieutvalg har følgende sammensetning: 
• Andres Sætre (Tinn Energi AS, leder), jan-Erik Bratt-
bakk (Ringeriks-Kraft AS, nestleder), Bjørg Brestad 
(Valdres Energi AS), Bjarne Langseth (privat konsulent, 
sekretær), Knut Arne Mathisen (Hålogaland Kraft AS),
Odd Levy Harjo (Alta kraftlag A/L), Eilif Amundsen (FSN) 
 

Evaluering, strategi 
og neste årsmøte

De andre utvalgene har følgende sammensetning: 

FSNs Nettariffutvalg: Tormod Stene (Nordmøre En-
ergiverk AS, leder), Wiggo Knutsen (Ballangen Energi 
AS, nestleder), Are Marthinussen (Hålogaland Kraft AS, 
sekretær), jørund Kvande (Sunndal Energi KF), Pål Røn-
ning (Flesberg Elektrisitetsverk AS), Caroline Lund (adv.
firma Lund&co), Svein Eriksen (KS Bedrift). 

FSNs/KSBs felles Nettreguleringsutvalg:
Arne Nybråten (VOKKS, leder), Harald Sandvik (Indre 
Hardanger Kraftlag DA, sekretær), johannes Kristoffer-
sen (Hålogaland Kraft AS), Knut A. Hansen (Dragefossen 
Kraftanlegg AS), Eilif Amundsen (FSN), Arne Utne (KS 
Bedrift), Svein Eriksen (KS Bedrift), Hanne S. Torkelsen 
(KS Bedrift).

”Skal det virkelig være slik at NVE kun gir konsesjon 
til forurensende gasskraftverk”, spør prosjektdirek-
tør Bjørn Blix i Hammerfest Energi AS i en artikkel 
i www.kraftnytt.no. FSN er enig i at NVE her kjører 
baklengs inn i framtida. 
Hammerfest Energi fikk godkjenning fra SFT, men avslag 
i NVE på sin konsesjonssøknad for bygging av Norges 
første gasskraftverk med CO2-rensing. ”Som eneste sted 
i Europa er infrastrukturen for tilførsel av gass og depon-
ering av CO2 på plass. Vi kan bli de første i verden til å 
ta i bruk CO2-fangst i så stor målestokk”, skriver Blix i 
artikkelen. Blix viser også til at NVE avslo fordi de mente 
anlegget ble for dyrt, og antok at ingen ville investere i 
det. ”NVE er ikke satt opp for å gjøre slike vurderinger. 
De investerer ikke og gir heller ikke tilskudd. Likevel tok 
de en rolle de ikke har og avskar mulighetene for in-
vestorer å gjøre egne vurderinger”, skriver prosjektdirek-
tør Bjørn Blix. 
NVEs avgjørelse er anket, og det er kommet signaler 
som tyder på at OED vil omgjøre vedtaket. www.euro-
power.no viser til en artikkel i Finnmark Dagblad hvor 
Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Stortingets Energi- og 
miljøkomite Tore Nordtun sier at Hammerfest Energi vil få 
konsesjon for bygging av gasskraftverk med CO2-rensing 
fra ankeinstansen OED.  

Baklengs inn i framtida med 
forurensende gasskraft

Kort fra styret: 
Veien videre
Evaluering og veien videre for FSN sto blant annet på 
dagsorden da FSN-styret hadde møte den 23. august. 
Høringssvar om KILE i samarbeid med KS Bedrift ble 
også grundig diskutert. Høringsfristen er satt til 1.okto-
ber. Medlemmene har fortsatt mulighet til å komme med 
innspill. Styret hadde også et fellesmøte med medieutvalget.

Støtte til SINTEF-prosjekt
Styret  vedtok deltagelse sammen med KS Bedrift 
som partner i SINTEFs KMB-prosjekt ”Next generation 
sustainable grid regulation” med et årlig beløp for FSN 
på 75.000 kr fra 2008 i fem år. Bidraget innarbeides i de 
årlige budsjetter. 
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I et brev til Energi- og miljøkomiteen i Stortinget 
anmoder FSN regjeringen om at bevilgningen til 
utjevning av overføringstariffer blir øket fra dagens 
30 millioner kroner til 40 millioner i Statsbudsjettet 
for 2008.
I brevet heter det at en nær samlet bransje står bak et 
støttebeløp i den størrelsen, som vil medføre at ca 70 
000 nettkunder i 20 nettselskap få tildelt utjevningstil-
skudd.
”Disse nettkundene har ekstremt høye nettkostnader på 
grunn av naturgitte forhold, næringsstruktur og boset-
tingsmønster. Ved en bevilgning på 40 mill kr i 2008, vil 
nettleien til disse nettkundene bli redusert til et noen-
lunde rimelig nivå”, heter det i brevet. Det vises også til 
at det har vært bred enighet både i bransjen og i Stor-
tinget om at ordningen er treffsikker og svært enkel å 
administrere. Departementet har også konkludert med at 
hovedprinsippene i ordninga bør legges til grunn også i 
fremtida. 

Nettkunder med ekstremt høye nettkostnader grunnet 
naturgitt forhold vil få redusert nettleien til et noenlunde 
rimelig nivå med en slik bevilgning. FOTO: BjARNE LANgSETH

FSN støtter 40 millioner til tariffutjevning

Runa Kerr har sluttet i KS Bedrift
Direktør Runa Opdal Kerr sluttet i KS Bedrift 6. juli og har nå tiltrådt som 
direktør for strategi og samfunnskontakt i Veolia Miljø på Skøyen i Oslo. 
Runa kom fra NITO til KS Bedrift i 2000 som assisterende direktør med 
ansvar for arbeidsgiver- og tariffspørsmål. I 2003 var hun en tur innom 
enheten KS Omstilling og konkurranse, før hun i november samme år kom 
tilbake til KS Bedrift som Jan Andersen-Gotts etterfølger. 
Næringspolitisk rådgiver Arne Utne er konstituert som direktør fram til ny 
direktør tiltrer. 

Ole Sunnset ny adm. direktør 
i Ringeriks-Kraft

Sivilingeniør Ole Sunnset er ansatt som ny adminis-
trerende direktør i Ringeriks-Kraft AS.
 
Sunnseth er 50 år og kommer fra Melhus i Sør- 
Trøndelag. Han er utdannet sivilingeniør ved 
elkraftlinja ved NTNU i Trondheim. 
Etter ferdig utdannelse i 1983 har han vært ansatt 
i Drammen Energiverk, som senere er blitt til EB-
konsernet. Fra 1999 har han vært ansvarlig leder for 
kraftproduksjonen i EB-konsernet. 
Ole Sunnset tiltrer stillingen i Hønefoss 1. desember. 

DET LUNE HJØRNET

(fritt e
tter Bjørnson)

Brede bånd over Norge går; 

høyt på skansen FSN står 

[…] 

Speider over hav mot NVE: 

”Kommer ikke toveiskommunikasjon?”


