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Kommunikasjonsnett for Defo

Meningsløs detaljregulering
Ord for ord diktert av NVE. Slik skal nå nettselskapene kommunisere med sine kunder.  
– Meningsløs detaljregulering, mener daglig leder Knut Lockert, som viser til bedriftenes 
ansvar og kompetanse til selv å utforme sine brev, og sier at dersom det skal være nødvendig  
å gå slik i detaljer, så kan NVE gjerne selv ta ansvaret for å kommunisere med kundene.

I et brev fra NVE av 14. april vises det 
til endring i avregningsforskriften som 
trådte i kraft fra nyttår. Det blir her vist 
til endringer som gjelder ved oppstart 
og ved påminning om leveringspliktig 
kraftleveranse i medhold av energiloven 
§ 3–3. Her står det blant annet: 

«Dette skal meddeles skriftlig i form 
av et oppstartbrev som skal utformes 
i henhold til mal utarbeidet av Norges 
vassdrags- og energidirektorat.»

Tilsvarende gjelder også for på- 
minnelsesbrev. 

Med dette som utgangspunkt har 
NVE sendt ut «maler» hvor nettselskapet  
bare skal sette inn sitt navn og kundens 
data.

Knut Lockert spør: – Er dette en mal 
eller et detaljert diktat?

Hva er eN Mal?
Definisjonen av mal er i henhold til 
Bokmålsordboka: «arbeidsmodell som 
gir omrisset til en ting som skal lages». 
Dette er også de allmenne oppfatning 
og forståelse av ordet «mal». 

– Altså ikke det samme som diktat, 
og etter forskriften kan vi dermed ikke 
forstå at NVE skal kunne kreve at nett-
selskapene bruker disse såkalte malene 
som diktat, men bare som retningslinjer 
for eget brev. 

Forskriften må altså da tolkes slik 
at NVEs mal er det «omrisset», i dette 
tilfelle de budskap, som NVE har satt 
som krav at skal være med – men ikke 
nødvendigvis det hele og fulle innhold 
med alle detaljer. 

Dersom det hadde vært forskriftens  
intensjon at NVE skulle diktere nøyaktig  

hva som skal stå i brevene til nett-
kundene, så hadde det vært påkrevet 
med en annen formulering, eksempel-
vis: «...i form av et oppstartsbrev  
utarbeidet av NVE». 

ProvoSerer
– Men da kan jo NVE like godt gjøre 
hele jobben dersom de ikke stoler på 
at nettselskapene har kompetanse til å 
utføre sine oppgaver. Det kan jo også 
virke som om NVE har for lite å gjøre – 
stikk i strid med NVEs egen framstilling  
av arbeidsbyrden. Et slikt diktat er 
med på å provosere dyktige selskaper 
som både kan og vil følge de lover og 
forskrifter NVE er satt til å kontrollere. 
Vi mener at nettselskapene skal kunne 
kommunisere med sine kunder med 
egne formuleringer, og så kan heller 
NVEs eget brev legges ved, sier daglig 
leder Knut Lockert til NettOpp. 

«Vil samle»
Energi Norge sendte for kort tid siden 
en påskehilsen til energibedriftene hvor  
de minner om reglene for utmelding  
av KS Bedrift i forbindelse med tariff-
avtalens utløp. I brevet begrunnes 
denne henvendelsen med et ønske  
om å samle en enda større del av  
bransjen også på det arbeidsgiver-
politiske området. 

Leder av KS Bedrift Energi Olav  
Forberg, som er adm. direktør i 
Notodden Energi, og direktør Bjørg 
Ravlo Rydsaa understreker i et brev 
til medlemsbedriftene i KS Bedrift 
Energi, at både som arbeidsgiver- og 
næringspolitisk organisasjon arbeider 
KS Bedrift Energi aktivt for å være det 
beste tilbudet til de lokale og regionale 
energibedrifter. 

Det blir også i brevet vist til det gode 
samarbeidet med Defo, som framstår 
som et godt og fungerende alternativ til 
NHO-miljøet i det næringspolitiske ar-
beidet, der det er ønskelig og nødvendig. 

– En ting er å markedsføre egen for-
treffelighet, en annen ting er å anmode 
om utmelding hos en konkurrent på 
den måten Energi Norge gjør her i sitt 
påskebrev. Slike hilsener vil åpenbart 
ikke bidra til bransjesamhold, tvert 
imot, sier Knut Lockert i sin kommentar 
til Energi Norges påskebrev.
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Det ser ikke lyst ut for Lyse-konsernet, skal vi tro Europower, og det 
skal vi helst ikke ved denne anledning. Konsernet fikk et årsresultat  
på 257 millioner i fjor, det må komme godt med etter at de året før 
hadde et årsresultat på 485 kroner, i henhold til Europower, som skal 
ha sitert Dagens Næringsliv. Dersom overskuddet ble fordelt i sin 
helhet til eierne, så ville lille Kvitsøy kommune fått 1 krone og 13 øre. 
Holder ikke til en lyspære engang. 

ReDaKtøReNs sak

Det var en gang en konge i  
et lite land med få mennesker, 
men med flere organisasjoner.  

Og ikke bare det, noen var også med-
lem i flere organisasjoner samtidig. 

 – Det er jo egentlig helt men-
ingsløst og unaturlig at ikke alle 

en konge og hans Naturlige HOff

Redaktør Bjarne Langseth

disse få menneskene er fullt og helt 
og NaturligHOff-medlemmer hos oss, 
tenkte kongen, slik konger ofte tenker 
når de er konge og ikke statsminister 
for en demokratisk mindretalls- 
regjering, eller noe sånt. 

Derfor skrev kongen en påskehilsen 
til de som ikke fullt og helt deler  
kongens mening, og spurte om de 
ikke heller burde gjøre det – dele  
kongens mening, altså. For da ville 
verden bli så vakker, verdifull og 
vesentlig bedre enn den er i dag, for 
kongen og hans hoff. 

Men ikke alle tenkte sånn, mer-
kelig nok i et så lite land med så små 
mennesker. En småkonge som var 

medlem både her og der og rundt 
omkring, og som var selve skyteskiven 
for storkongens påskeskyts, han skrev 
brev til sin menighet og sa: – Dersom 
vi ikke får lov til å være medlem både 
her og der og rundt omkring, så skal vi 
samle oss på Valen på 1. mai eller der 
omkring, og så skal vi bli store, effek-
tive og enda mer distriktsvennlige. 

Etter 1. mai skal denne småkongen 
selv stå på talerstolen og ønske alle 
Naturlige HOffmedlemmer velkommen 
til en begivenhet på størrelse med et 
prinsebryllup. Det blir festlig, det. 

Kompensasjon for hva?

Når hytteeieren sitter i sin varme stue på 
Bygdøy mens stormen raser på valdres-
fjellene og kutter strømmen til den 
tomme hytta, har da kundene krav på 
kompensasjon? Og i tilfelle for hva? 

avvISer Krav
Energiverksjef Tor Masdal i Vang 
Energiverk KF avviser krav om direkte 
kompensasjon fra de hytteeiere som 
ikke har lidd noen form for tap eller hatt 
ulemper som følge av strømbruddet. 
Han argumenterer blant annet med  
at det tross alt er de andre kundene  
i nettet som skal være med å betale  
40 prosent av kompensasjonen. 

I henhold til NVEs retningslinjer skal 
kompensasjonen virke som en differen-

Skal nettkunder som ikke har 
lidd noe tap, ha kompensasjon 
ved strømstans? Spørsmålet  
er igjen aktualisert etter at ube-
bodde hytter fikk strømbrudd i 
Vang i Valdres i vinter, og eierne 
krever kompensasjon. 

I forbindelse med at Agnar Aas 
avsluttet sitt åremål som vass-
drags- og energidirektør etter  
12 år, ble det holdt en markering på  
Det norske teatret. I Knut Lockerts  
takketale til NVE-sjefen ble det 
lagt vekt på Agnars bidrag til god 
dialog, åpenhet og samarbeid 
mellom Defo og NVE.  

– Agnar har i sin stilling som NVE-
sjef vært en distriktenes mann og 
stilt opp når Defo har ønsket det. 
Dette har blitt satt stor pris på i 
vårt miljø. Ikke bare har han lyttet, 
men også tidvis vært enig og bi-
dratt til regelendinger vi har kjem-
pet for i Defo, sa Defos daglige 
leder, som også ønsket Agnar Aas 
lykke til videre. 

Takk til en distriktenes mann

siering av overføringstariffene basert på 
opplevde forskjeller i leveringskvalitet. 

IKKe erSTaTNINg
Avisa Valdres skriver at «Poenget er at 
langvarige strømbrudd skal koste nett-
selskapet på pungen», og viser til sek-
sjonsleder Kjersti Vøllestad i NVE som 
presiserer at ordningen er en pådriver 
for at nettene skal bli så pålitelige som 
mulig. – Det er ikke en erstatnings-
ordning som skal dekke faktiske tap, 
sier Vøllestad til avisa. 

Dessuten har hyttekundene etter  
de samme forskriftene krav på en 
direkte kompensasjon ved svært lange 
avbrudd, slik som i denne saken – 
uansett om hytteeieren har vært på 
hytta eller ikke.  

I henhold til energiverksjef Tor Masdal  
har NVE allerede en endring av retnings- 
linjene for utbetaling i forbindelse med 
langvarig avbrudd til vurdering, da de 
ser at kunder som ikke har hatt ulempe 
ikke bør ha rett til kompensasjon. – Men 
at NVE vurderer, det hjelper ikke oss nå, 
sier Tor Masdal til NettOpp. 

Ser ikke lyst ut for Lyse


