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Kommunikasjonsnett for Defo

Nettmeldinga er først og fremst blitt en Sentralnettsmelding. Det er skuffende, mener Defo.

Enig om mål – uenig om virkemidler

Stortingets energi- og miljøkomité 

holdt åpen høring om Nettmeldingen 

mandag 16. april. Defo var en av fl ere 

organisasjoner og etater som presen-

terer sitt syn på meldinga. 

Defo er tilfreds med at meldingen 

innebærer en klar aksept for det 

behov Norge har for bygging av mer 

kraftnett. Dette av hensyn til forsyn-

ingssikkerheten, ny fornybar, serti-

fi katmarkedet, utjevning av regionale 

ubalanser og/eller av hensyn til uten-

landskabler. 

SAKSBEHANDLINGSTID
Også meldingens klare intensjoner om 

å få ned en altfor lang saksbehand-

lingstid, er Defo positiv til. 

– Vi leser også meldingen slik at 

dersom man skal bli hørt må man 

være aktiv i de pågående prosesser, 

ellers er det for sent. Det i seg selv 

vil være positivt, og vi håper at dette 

vil motvirke politiske omkamper, sier 

daglig leder Knut Lockert i Defo.

To politiske prosesser kan likevel 

bli én for mye, mener han. – For-

slaget til ekstern kvalitetssikring er 

vi mot. Hva som ligger i forslaget 

er uklart, dessuten vil enhver slik 

ordning svekke Statnett og NVE i 

disse prosessene. Vi mener det er 

uheldig, og at dette vil virke mot sin 

hensikt og forlenge prosessene. 

Det er bare én vei å gå: mer 

nett. Der er Defo enig med 

Nettmeldingen. Men når det 

gjelder virkemidler for ut-

byggingen, har energi- og 

miljøkomiteen fått klar 

beskjed om Defos uenighet.
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BARE SENTRALNETTET
Det er imidlertid skuffende at meldingen 

i all hovedsak er begrenset til sentral-

nettet. Det skal investeres milliarder 

også på underliggende nett, der hoved-

utfordringen i dag er en regulering som 

bremser investeringslysten til selskap-

ene. Defo minner om at mye av invest-

eringene for å sikre småkraft og Norges 

forpliktelser gjennom sertifi katordningen 

må tas på underliggende nett og 

av distriktsverkene. 

NETTREGULERING
Meldingen er mangelfull, når det på den 

ene siden understreker behovet for mer 

nett og på den annen side ikke tar tak i 

det viktigste virkemiddelet for å få dette 

gjennomført, nemlig den økonomiske 

reguleringen av nettselskapene. Tatt i 

betraktning at meldingen er en sentral-

nettsmelding legges det til grunn at de 

nødvendige investeringene Statnett 

foretar også betales krone for krone 

av Statnetts kunder. På underliggende 

nettnivå er dette ikke tilfelle. Der lønner 

det seg for selskapene å sitte stille og 

ikke investere. Selv om utslagene for 

selskapene er forskjellig, er det tidvis 

for enkelte selskaper et klart under-

skuddsforetak å foreta samfunns-

messige riktige investeringer. Dette i 

sterk kontrast til meldingens side 8, 

der det står; «Den kritiske betydningen 

av strøm tilsier, etter Regjeringens 

vurdering, at konsekvensene av å 

bygge for lite nett er større enn 

konsekvensene ved å overinvestere». 

Konsekvensen av reguleringen av 

selskapene er dessuten og dessverre i 

dag mer et resultat av tilfeldigheter, ref.  

Dagmar, enn et resultat av selskapenes 

evne til å drive effektivt. Slik kan det 

ikke fortsette, mener Defo. 



passopp

Denne grana havnet på en 60 kV-linje i 

Sogndal etter et kanonspark fra Dagmar. 

Hun spiller ikke på Sogndals fotballag, 

det burde hun GRANngivelig ha gjort. 
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GRANdiost nett

Defos årsmøte med fagdag i Hardanger i 

slutten av mai er så populært at påmeldingen 

har gått over alle forventning. Med totalt vel 

180 påmeldte, går arrangementet på Hotel 

Ullensvang i Hardanger mot rekordstørrelse.

Vel møtt til vårens vakreste eventyr!
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Suldal Elverk ber NVE om 

at varselet om tvangsmulkt 

opphører så lenge Statnett 

har problemer med å levere 

målerverdier.

«Vi ber om forståing for at vi har liten eller 

ingen påverknad på Statnett sine interne 

prosessar. Vi har gjentatte ganger purra 

på for sein levering frå Statnett, utan 

resultat». Det skriver Suldal Elverk blant 

annet i et brev til NVE hvor de ber om 

opphør av vedtak om tvangsmulkt. 

I brevet blir det pekt på at elverket 

tar ut konsesjonskraft fra Statkraft i 

Saurdal og Førre, og at det er Statnett 

som er ansvarlig for måling av dette ut-

taket. «Vi er difor avhengig av å få levert 

målarverdiar frå Statnett for å kunne 

rapportere totalt forbruk i Suldal innan 

fristen», heter det i brevet. 

BEKLAGER
Statnett bekrefter at de har problemer 

med leveringa. De skriver at de be-

klager så masse. «Vi får ikke innverdiene 

automatisk på disse målingene, så de 

må vi hente «manuelt». Når de er inne 

må de sendes til dere. Dette er også 

en manuell rutine», skriver Statnett i en 

mail som er vedlagt. Der føyes det også 

til at feilen er meldt til IKT-avdelingen 

som skal få det inn som en automatisk 

innhenting og utsending. 

RETT ADRESSE?
Suldal Elverk har fått negativt oppslag 

i pressen på grunn av tvangsmulkten, 

og slik sett havner selskapet i et dårlig 

Tvangsmulkt etter Statnett-problemer

Hilde Marit Kvile og Roar Amundsveen 

deltok fra NVE. Det ble diskuterte antall 

og hvilke parametre i trinn én av regu-

leringsmodellen, og det ble sett på 

utslagene i trinn to for landets nett-

selskaper.

– Det var et konstruktivt og spen-

nende møte, der NVE leverte materiale 

og engasjement fra sine deltagere, sier 

daglig leder Knut Lockert. Tradisjonen 

tro møtte utvalgsleder Arne Nybråten 

med tall og ferdige utregninger basert 

på forslag til nytt regelverk så langt 

dette er kjent i dag. 

En del gjenstår, og her vil dialogen 

inn mot utvalget være sentral. 

– Dette er «core business» og et 

område vi ønsker å være med å disku-

tere og sette premissene for, sier 

Knut Lockert. 

Konstruktivt møte med NVE 

Det er høyspenning om innlevering av måleverdier. 

Et utvidet nettreguleringsutvalg avholdt nylig et konstruktivt og 

spennende møte med NVE. 

Det er fortsatt mange selskaper som 

ikke har svart på undersøkelsen fra 

Thema om små og mellomstore selska-

pers verdiskapning. Dette er viktig for 

Defo, så svar så fort som mulig.

Rapporten skal leveres 18. mai til Defos 

strukturutvalg. Absolutt siste frist for 

levering av tall til Thema er fredag 27. 
april. Regneark sendes til: 

guro.gravdehaug@t-cg.no.
Se også artikkel i forrige utgave av 

NettOpp med tittel «Fakta på bordet», og 

nøl ikke med å kontakte Thema dersom 

du har spørsmål. 

lys. Elverksjef Egil Bakke sier i en kom-

mentar at han synes det er vanskelig å 

forstå at tvangsmulkten har havnet på 

rett adresse. 

Defo har for øvrig sett på fl ere saker 

der medlemmer har fått tvangsmulkt av 

NVE i forbindelse med levering av data 

eller mangel på sådanne til Statnett.  

Etter Defos oppfatning er vi her vitne til 

en vel rigid praksis fra NVE. Defo følger 

opp dette videre.

Haster med svar!

Over all forventning
Rolf Inge Roth (46) er ansatt som ny adm. direktør i Hålogaland Kraft AS i Harstad. 

Han kommer fra stillingen som adm. direktør ved Vik Ørsta AS på Sunnmøre. Roth har 

en solid utdanning og lang erfaring fra lederstillinger, både i forsvaret og i det private 

næringsliv. Han er også godt kjent i regionen og med selskapets eierkommuner, da 

han har vært ansatt som sjef for Marinejegerkommandoen med Ramsund som bosted. 

Hålogaland Krafts mangeårige adm. direktør Svein Heide, går av med pensjon i juni. 

Ny adm. dir. i Hålogaland Kraft
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