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God sommer på sjø og land
NettOpp ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og andre kontakter en riktig god sommer, om
den tilbringes på sjø eller land.
Året har så langt vært hektisk og krevende, men når
høsten kommer har FSN tatt et langt skritt inn i en ny
tid. Vi ønsker Knut Lockert velkommen og lykke til
med ”drømmejobben” som daglig leder i FSN.

Ny nestleder klar til kamp
Den nye nestlederen i FSN jakter på miljøvernmyndigheter og hjort, brenner for småkraftens store
nettutfordringer, har stor sans for FSNs formålsparagraf og vil øke medlemstallet på Vestlandet.
Terje Enes ble på årsmøtet i Alta valgt som ny nestleder
i FSN-styret etter Tormod Stene. Han er til daglig administrerende direktør i Kvinnherad Energi AS som har tilholdssted i Dimmelsvik ved Hardangerfjorden om lag fem
kilometer fra Rosendal i Hordaland fylke.
Stevner staten
– Nå har vi stevnet staten ved Miljøverndepartementet for å få ferdigstilt en modernisering av et eksisterende kraftverk i Rosendal, sier Terje Enes. – Vi har
alle de løyver som er nødvendig, men likevel skal
miljømyndighetene nå forsøke å stanse prosjektet. Til
høsten møtes vi i Lagmannsretten.
Han vil også gjerne møte småkraftutbyggerne med
best mulig nettløsninger, men møter mange utfordringer.
– Vi har mye småkraft i vårt distrikt og tar nå store
investeringer for å bygge om nettet for å få denne kraften
ut. Dette medfører store kostnader som må fordeles på en
fornuftig måte slik at ikke kundene blir taperen.
Flere medlemmer
Kvinnherad Energi kom inn i FSN gjennom fusjonen med
IDE-gruppen i 2003. Terje har stor sans for FSNs formålsparagraf og gjør gjerne en innsats for organisasjonen og
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Terje Enes er ny nestleder i FSN.
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for dens utbredelse. – Vi må gjøre en innsats for å få flere
medlemmer fra Vestlandet. Her er det både potensial og
behov.
Som privatmann har han behov for hjortejaktas spenning, som har opptatt ham fra barnsben av. Og ellers er
hyttenaust med båt et godt utgangspunkt for gode opplevelser ved Hardangerfjorden.
Kvinnherad Energi AS er et distribusjonsselskap
heleid av Kvinnherad kommune. Selskapet her vel 6 300
nettkunder, 27 ansatte og omsetter for vel 100 millioner
kroner. Kvinnherad Energi ble stiftet i 1993, men erstattet
da Kvinnherad Kraftverk som ble etablert allerede i 1919.
Terje Enes er også daglig leder i Valen Kraftverk AS,
som er eid av Hordaland fylkeskommune, og styreleder i
Kvinnherad Breiband der Kvinnherad Energi eier 80 prosent.
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Meget godt årsmøte med fagdag
Årsmøtet med fagdag i Alta og Hammerfest 11. – 13. juni
ble et svært godt arrangement både sosialt og faglig.
Det har kommet mange positive tilbakemeldinger, og
spesielt det faglige innholdet på fagdagen har vært
framhevet.
Styreleder Eilif Amundsen uttrykker også stor tilfredshet med
arrangementet, og viser til mange positive tilbakemeldinger
som han har fått. Spesielt vil Eilif framheve fagdagen før
lunsj som noe av det beste vi har hatt, med høyt faglig og
aktuelt nivå.
– Etter lunsj kom det et par skuffelser, sier Eilif. – At
statssekretær Liv Monica Stubholt meldte avbud i siste
øyeblikk, kan vi jo i ettertid ha forståelse for når vi nå vet
hvordan situasjonen var i departementet på den tiden med
Åslaug Hagas sykemelding og avgang. Men jeg er skuffet
over at kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit
Kleppa ikke møtte, og mest skuffet over at stedfortrederen
møtte så utforberedt.
Ellers er Eilif imponert over den sosiale delen av arrangementet. – Det var en fantastisk opplevelse i Laksestua
i Alta, båtturen og alt som medarrangøren Hammerfest
Energi kunne tilby i Hammerfest av omvisning og middagen i
Mikkelgammen. Jeg vil spesielt takke Per Erik Ramstad i Alta
Kraftlag og Jon Erik Holst i Hammerfest Energi for et praktfullt
arrangement, avslutter Eilif Amundsen.
Protokollen fra årsmøtet og foredragene fra fagdagen er
lagt ut på www.fsn.no

Turid Siebenbrunner fra Statnett holdt et meget
informativt og aktuelt foredrag under fagdagens
første del.
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Tormod Stene fra Nordmøre Energiverk sier takk for
seg i FNS-styret etter å ha vært med fra starten i
2001.
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Marit Hætta Øverli underholdt med kraftjoik under middagen i Laksestua.
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Jordnær minister
Terje Riis-Johansen (40) (bildet) er ny olje- og energiminister etter Åslaug
Haga. Riis Johansen kommer fra stillingen som landbruks- og matminister
og har også landbruksutdanning og blant annet erfaring som styremedlem
i Bondelaget. Han har også vært politisk rådgiver i Finansdepartementet i
Bondeviks første regjering, og var stortingsrepresentant for Telemark i perioden 1993–1997.
Annen politisk ledelse:
Liv Monica Stubholt fortsetter som statssekretær. Geir Pollestad blir ny
statssekretær etter Guri Størvold, som forlater departementet. Pollestad var
politisk rådgiver. Sigrid Hjørnegård blir ny politisk rådgiver. Hun kommer fra
samme stilling i Landbruks- og matdepartementet.
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Alltid tilstede i 60 år

Nordområdene i sentrum

Repvåg Kraftlag AL med hovedkontor i Honningsvåg i Nordkapp kommune har en visjon om: – alltid til stede på 71 grader nord! Nå feirer selskapet
”60 år med kraft og spenning” til sola går ned. Og
det gjør den som kjent ikke før til høsten.

Næringsutvikling og infrastruktur for elektrisitet i nordområdene. Hvor står vi og hva må til? Det er tema
for en nordområdekonferanse i Kirkenes 29. – 30.
september 2008.

Selve bursdagen var 2. mai, men feiringen startet i
Havøysund den 7. juni med kaker, pølser, brus og
kaffe i besøkstelt. Det var full fest stolper opp og
stolper ned, med stolpeklatring og stolpekasting og
demonstrasjoner av kjørende utstyr. Og adm. direktør
Oddbjørn Samuelsen – han vandrende rundt i folkemengden med et stort smil, i henhold til Finnmark
Dagblad. Den 20. juni ble suksessen gjentatt i
Honningsvåg under Nordkappfestivalen.
Tirpitz-strøm
Det var den 2. mai 1948 at Repvåg Kraftlag så dagens
lys, men strøm til lys og andre nødvendigheter måtte
komme fra provisoriske anlegg fram til aggregatet
fra slagskipet Tirpitz ble satt i drift i november 1951
med en strømpris på 60 øre/kWh. To år senere startet
Repvåg kraftverk opp.
Andelslaget Repvåg Kraftlag eies i dag med om lag
41 prosent av kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger
og Kvalsund. Vel 25 prosent eies av fiskeindustrien, om
lag 8 prosent av andre næringer og nesten 26 prosent
av private.

Konferansen er et samarbeidsprosjekt i regi av EBL, FSN
og Varanger Kraft. Bakgrunnen er den politiske satsingen
på nordområdene og den uttrykte vilje til å utvikle regionen med bakgrunn i de muligheter som finnes.
En satsing på nordområdene innebærer at infrastrukturen i form av tilgjengelig kraft må finnes før utvikling kan
skje. EBL og FSN vil sammen med Varanger Kraft forsøke
å belyse de muligheter og begrensninger som finnes for å
møte en slik satsing.
En av de største utfordringene for å sikre en
tilstrekkelig infrastruktur er de samfunnsøkonomiske
analysene som benyttes i dag. Det er en målsetning å
presentere resultatet av en bredere samfunnsøkonomisk
analyse av utbygging av 420 kV-linja helt til Øst-Finnmark.
Konferansen varer fra lunsj 29.09 til lunsj 30.09.
Merk av datoene i kalenderen! Dette er viktige temaer
for FSNs distriktssatsing.
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Knut Lockert fra FSN med Hanne S. Torkelsen
som vara er innstilt som nye medlemmer til
Statnetts Brukerråd.
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