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Adm. direktør Olav Forberg har 
klare oppfatninger om hvorfor 
Notodden Energi Nett AS nå 

meldte seg inn i Distriktenes energi-
forening, Defo: 

Taler vår sak
– Vi ser Defo som en spennende 
medlemsorganisasjon som taler de 
mindre og mellomstore energibedrift-
enes sak, sier han, og legger til:

 – Defo er helt på linje med oss i 
forhold til å hevde viktigheten av lokalt 
eierskap, og at størrelsen heller ikke er 
ensbetydende med effektivitet. 

Forventningene er han like klar på. 
– Vi har forventninger til at Defo 

fortsatt er den som spissformulerer 
bransjens utfordringer og behov, både 
relatert til rammebetingelser og eierskap. 

Aktivt nettselskap
Notodden Energi AS er et aksjeselskap 
100 prosent eid av Notodden kom-
mune i Telemark fylke. Notodden Energi 
Nett AS er et aktivt lokalt nettselska-
pet med om lag 7 400 nettkunder og 
er en infrastrukturleverandør også på 
andre områder. Gjennom eierskapet i 
Go Link AS leveres bredbåndsaksess 
til bedrift, enten via sort fi ber, radiolink 
eller via leide telelinjer. Selskapet er 
også leverandør av Altibox-konseptet. 

Verdiskaper
I dag har morselskapet Notodden 
Energi AS 42 ansatte og én lærling. 
Det er en solid økning fra 32 ansatte 
i 2008. Den årlige omsetningen var i 
2011 105 millioner kroner. Den 
direkte verdiskapningen i 2011 var 
42,2 millioner kroner, i form av skatt 
på selskapets inntekt, skatt på inntekt 
fra egne ansatte, arbeidsgiveravgift, 
forbruksavgift, merverdiavgift og avgift 
til Enova. 

Foruten hundre prosent eierskap i 
Go Link SD og Notodden Bredbånd AS, 
har Notodden Energi også eierandeler 
i Thermokraft AS (61,1 %), Midt-
Telemark Breiband AS (45 %), Sauland 
Kraftverk AS (16,2 %) – sammen med 
Tinfos AS), Norsk Enøk & Energi AS 
(75 aksjer) og Rasjonell Elektrisk Nett-
virksomhet (2 aksjer).  

Pådriver
Notodden Energi vil være pådrivere 
for å utvikle eksisterende og nye for-
retningsområder gjennom samarbeid 
og kompetanseutvikling, slik at hver-
dagen gjøres enklere for selskapets 
omgivelser. Visjonen er at «gnisten i 
oss skal få Notodden til å lyse». I dag 
er energiselskapet Notoddens tredje 
største selskap, og mottoet er «alltid i 
nærheten». 
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Notodden Energi Nett AS er nytt medlem i Defo. Adm. direktør 
Olav Forberg ser at Defo er helt på linje med selskapets syn 
på lokalt eierskap, og at de taler de mindre og mellomstore 
energibedrifters sak. 
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– Defo er helt på linje med oss i forhold til å 
hevde viktigheten av lokalt eierskap, sier adm. 

direktør Olav Forberg i Notodden Energi Nett AS. 

Nytt medlem: 

På linje med Defo

Utfordringer
Med Notodden Energi Nett AS 
inne i foldene har Defo fått fi re nye 
medlemmer i år, og har nå totalt 67 
medlemsbedrifter. 

– Både forventningene og aktiv-
itetene må nødvendigvis øke med en 
voksende organisasjon. Dette gir oss 
utfordringer som skal løses på beste 
mulig måte for våre medlemmer, sier 
daglig leder Knut Lockert i Defo. 



passopp

Vindkraftverk skremmer bort ulver, 
skriver Hundiksvalls Tidning på selveste 
1. april, i henhold til Europower.

Så lettskremte ulver ville mange 
hatt i Norge også. 
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Lettskremte ulver

NYTT OM NAVN

– Utfordringer i kø
Rune Tangen Andersen tiltrådte som ny 
elverksjef i Rollag Elverk 27. mars i år. 
Han etterfølger Tore Skorhaug som nå er 
pensjonist. 

Rune Tangen Andersen har tilbragt mye av 
sin yrkeskarriere i installasjonsbransjen. 
I forrige jobb var han leder for EB Energi-
montasjes distribusjonsavdeling. Før det 
jobbet han som avdelingsleder i Bravida.

– Utfordringene står i kø, sier Rune til 
NettOpp. – Det er oppgaver som må løses 
i forbindelse med krav til bakkebetjente 
anlegg, og med AMS. Dessuten er Rollag 
Elverk et lite elverk og det må brukes tid 
på å organisere driften på en slik måte 
at vi kan serve våre kunder på en god og 
effektiv måte, sier den nye elverkssjefen, 
som ser fram til å komme skikkelig i gang. 

NYTT OM NAVN

Adm. direktør i Svorka Energi slutter
Adm. direktør Erlend Eriksen har sagt opp sin stilling og 
slutter i Svorka Energi AS i løpet av sommeren 2013. 
Eriksen har vært i stillingen fra 2008. Stillingen er utlyst og 
styret i Svorka Energi har som målsetting å foreta tilsetting 
før sommerferien 2013.  

– Jeg har nå arbeidet for Svorka siden 2008 og har vært 
gjennom en svært aktiv tid for selskapet, uttaler Erlend 
Eriksen til NettOpp. 

Svorka har vært i god utvikling hele perioden med stor 
aktivitet. Det er bygget nytt administrasjonsbygg, investert i nye 
kraftverk og utført mye forbedringsarbeid i hele organisasjonen. 

– Vi har i løpet av denne perioden også meldt oss inn 
i Defo fordi vi har tro på at dette interessefellesskapet av 
energiselskaper kommer til å representere en viktig stemme 
i opinionen, og inn mot sentralt politisk nivå og embetsverk, 
sier Erlend Eriksen.

Erlend Eriksen har tro på 
Defo som et interesse-
fellesskap som kommer 

til å representere en viktig 
stemme i opinionen. 
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Statnetts drøftingsgrunnlag for 
tariffstrategi for 2014–2018 inne-
holder disse forslagene: 

• Økning av innmatingstariffen for 
produksjon, inkludert et ledd for 
å dekke kostnader for system-
tjenester, og ønske om å påvirke 
EUs regelverk for å gjøre ytter-
ligere økning mulig i den nordiske 
regionen

• Anleggsbidrag i masket nett lagt 
død – sammen med tanken om en 
innfasingstariff for nytt stort forbruk

• Samlokaliseringsrabatten for for-
bruk nær produksjon (k-faktoren) 
reduseres slik at k-verdien ikke 
kan bli mindre enn 0,5 – og slik 
at k-faktor for alminnelig forbruk 
ikke «får fordel av» kraftintensiv 
industri i tilknytningspunktet

• Ingen endringsforslag for energi-
leddet, bortsett fra at det vil 
benyttes områdepris i stedet for 
systempris i prisberegningen

Defo vil bidra i disse drøftingene og 
legger fram sine svar i en protokoll. 

Statnetts tariffstrategi

Møte i strukturutvalget
Strukturdebatten går som aldri før og Defos strukturutvalg møttes nylig for å 
drøfte aktuelle struktursaker på vegne av Defos medlemmer. 

–Defos bekymring er at det ser ut til at mye av premissene i debatten rundt struk-
turendringer foregår på et tynt grunnlag og tidvis basert på feil fakta, sier utvalgets 
leder Andres Sætre til NettOpp. – Utvalget ser at beredskapen utfordres betydelig 
ved sammenslåinger og vi ser klare tendenser til at beredskapen blir dårligere. 

Møte med 
NVEs ledelse
Defo deltok på det årlige møtet 
mellom NVEs ledelse og bransje-
organisasjonene KS Bedrift 
Energi, Energi Norge og Defo. Her 
presenterte NVE også sine nye 
ledere etter omorganiseringen.

– Vi setter pris på dette tradisjonelle 
møtet der vi blir presentert en rekke 
saker og problemstillinger som står 
høyt på NVEs agenda, sier daglig 
leder Knut Lockert i en kommentar 
til NettOpp. – Vi setter pris på NVEs 
åpenhet, og i år som tidligere ser vi 
at det er en rekke forhold vi ønsker å 
følge opp overfor NVE. 


