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Kommunikasjonsnett for Defo

Nytt Defo-medlem fra Telemark

Midt-Telemark Energi AS har hoved-

kontor på Ulefoss i Nome kommune, 

og er et konsern med nettvirksomhet, 

kraftomsetning og produksjon, samt at 

de utfører tjenester for andre. Selskapet 

har 33 ansatte og to lærlinger, og 

omsatte i 2011 for 157 millioner kroner. 

Det gav et årsresultat på 7,7 millioner. 

EIERSKAP
Det nåværende selskapet ble etablert 

i november 2003, og var da en fusjon 

mellom tidligere Bø og Sauherad Energi 

AS og Nome Energi AS. Midt-Telemark 

Energi eies i dag av Nome kommune 

med 40 prosent, Bø kommune med 36 

prosent og de resterende 24 prosent 

eies av Sauherad kommune.  

Konsernet eier 51 prosent av Plan-

selskapet Bøfossane, 50 prosent av 

Bø fjernvarme AS og 45 prosent av 

Midt-Telemark Breiband AS. Gjennom 

Bø fjernvarme er Midt-Telemark Energi 

også engasjert i Nome Biovarme AS. 

STOR LOKAL VIRKSOMHET
Nettvirksomheten omfatter vel 10 000 

nettkunder hvorav vel 1 000 er fritids-

boliger og i underkant av 1 000 er 

næringskunder. Kraftproduksjonen 

omfatter om lag 7 GWh/år fra to kraft-

stasjoner. Omsetningsvirksomheten var 

i 2010 vel 200 GWh, som var en økning 

på 6,7 prosent fra året før. 

Planselskapet Bøfossane AS har 

som målsetting å utrede alle kon-

sekvensene ved en eventuell kraft-

utbygging i Bø-elva, og andre eiere 

er konsernets eget kraftselskap og 

Skagerak Kraft. 

Bø Fjernvarme AS startet opp i 2007 

og har i dag 10 større kunder. Energi-

salget er om lag 5 GWh i et normalår 

og over 88 prosent er bioenergi. Dette 

selskapet eier også 49 prosent av 

Nome Biovarme AS. 

Midt-Telemark Breiband AS, som 

Midt-Telemark Energi eier 45 prosent 

av, tilbyr private og næringsliv i kom-

munene et fremtidsrettet og super-

raskt bredbåndsnett med et unikt 

tjenesteinnhold, alt gjennom en og 

samme fi berkabel. Også Notodden 

Energi eier 45 prosent av selskapet, 

og de har lang erfaring innen denne 

typen virksomhet. 

Med Midt-Telemark Energi AS som nytt medlem er Telemark 

nå et solid Defo-fylke med seks selskaper organisert i 

Distriktenes energiforening. Også Defos nyeste medlem 

er et kraftsenter i lokalsamfunnet. 

Distriktenes energiforening Defo
Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo

www.defo.no

Daglig leder: Knut Lockert

Telefon: 91 18 77 13

Epost: knut.lockert@defo.no

Redaktør: Bjarne Langseth 

Telefon: 91 30 03 12 

Epost: redaktor@defo.no

Distriktenes energiforening, Defo har 

med Midt-Telemark Energi AS fått tre 

nye medlemmer hittil i år. – Dette opp-

fatter vi som at stadig fl ere selskaper 

i bransjen nå ser at det er Defo som er 

den organisasjonen som er nærmest 

til å ta vare på distriktsenergiverkenes 

identitet som ivaretaker av distriktenes 

interesser, sier daglig leder Knut Lockert 

i en kommentar til NettOpp. 

– Den pågående strukturdebatten 

om antall og størrelser på energi-

selskap i Norge har gjort det mer 

aktuelt enn før å rette søkelyset mot 

distriktsenergiverkenes betydning for 

å opprettholde levende lokalsamfunn. 

En riktig struktur krever at Distrikts-

Norge blir tatt på alvor, sier Knut 

Lockert. 

Nye Defo-medlemmer i år er Kragerø 

Energi AS, Røros E-verk AS og Midt-

Telemark Energi AS. 

Defo i vekst

Daglig leder Knut Lockert kan glede 
seg over at Defo har fått tre nye 
medlemmer i år. 

Midt-Telemark Energi AS med hovedkontor i Ulefoss, er nytt medlem i Defo.
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passopp

«Sognekraft vurderer storinvestering», melder NRK Sogn og Fjordane. 

At Sognekraft nå vurderer å legge to små milliarder på bordet for å 

sikre seg en eierandel i BKK, er en trend vi bare ser begynnelsen på. 

Snart vil Defos medlemsbedrifter gå sammen om å kjøpe opp alle de 

store selskapene i Norge – og etablere 1 000 distriktskontorer.
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Smått kjøper stort

«Det dårligste sentralnettet i Norge», 

ble det sagt om sentralnettet nord for 

Balsfjord, da Norut Alta i oktober 2009 

la fram en studie om nettet i nord. 

– Det er ingen tvil om at det har vært 

investert for lite og for seint i det norske 

sentralnettet, slo daværende leder i 

næringskomiteen, Ola Borten Moe, 

fast i et innlegg under en konferanse i 

Kirkenes på samme tid. 

LØSNER
«Det løsner i nord», uttalte styreleder 

Eilif Amundsen i Defo etter at Statnett 

og Defo inviterte til møte i Tromsø i 

mai 2009. Den gode dialogen mellom 

Statnett og Defo ble fulgt opp året etter 

med en samarbeidsavtale om utbyg-

ging av nett i Nord-Norge. 

Leder i Defos nordområdeutvalg, Per-

Erik Ramstad, kommenterte den avtalen 

Konsesjon Ofoten – Hammerfest

Leder av Defos nordområdeutvalg Per-Erik Ramstad
har jobbet hardt for en nettløsning i nord.

Lite om nett 
og fornybart
Defo mener det er en rekke 

gode tiltak i regjeringens 

klimamelding, men den tar 

ikke inn over seg at kraft-

nett er et av de viktigste 

virkemidlene vi har for å nå 

regjeringens utslippsmål. 

– Det faktum at vi trenger mer nett 

for å sikre tilgang til ny fornybar 

produksjon er forbigått i stillhet, 

sier daglig leder Knut Lockert.

Tilstrekkelig nettutbygging 

krever raskere konsesjonspro-

sesser og tilstrekkelig incentiv for 

nettselskapene til å kunne gjøre 

denne helt nødvendige jobben. 

Nettmeldingen regjeringen kom 

med i begynnelsen av mars, er 

klar på behovet for nett, men 

heller ikke denne sier noe om 

virkemidlene for å få dette til.

med at «ord er bra – handling er bedre».

Nå har både ord, handling, og ikke 

minst samarbeid, ført fram til at NVE 

har gitt konsesjon for hele strekningen 

fra Ofoten til Hammerfest. Det skaper 

glede og tro på framtida i nord. 

NVE har nå gitt Statnett konsesjon til å bygge 513 kilometer 

ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Hammerfest. Det er et 

prosjekt Defos nordområdeutvalg med Per-Erik Ramstad i 

spissen, har jobbet hardt og intenst for lenge. 

I den grad det blir gjort valg om bruk 

av faste verdier og parametre for å 

bestemme rentenivået, kan det være 

naturlig å vurdere hvordan det blir tatt 

inn i forskriftsteksten, heter det i Defos 

uttalelse til NVE. Slik det er i dag må det 

gjøres endringer i forskriften for å kunne 

korrigere for det som man i ettertid fi nner 

ut burde vært beregnet på en annen 

måte. Her ønsker Defo seg en større 

fl eksibilitet for å kunne gjøre endringer. 

ENIG I FEM PROSENT
For egenkapitalleddet ønsker Defo 

at det blir benyttet en realrente på 

2,5 prosent pluss snittet av femårlig 

infl asjon for å fi nne risikofri rente. 

Nåværende rente beregnet ut fra 

femårig statsobligasjonsrente kan ikke 

benyttes framover i tid. Defo er enig i 

at markedsrisikopremien blir økt til 

fem prosent. 

For fremmedkapitalleddet ønsker 
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Større fl eksibilitet for endringer
Defo sier i en kommentar om referanserenten 2012 at de er enige i 

at markedsrisiko-premien blir økt til fem prosent, men ønsker mer 

fl eksibilitet for å kunne korrigere når nye forhold dukker opp. 

Defo at det blir benyttet femårlig 

swaprente pluss kredittrisikopremie. 

For å fastsette kredittrisikopremien 

foretrekker Defo at det blir benyttet et 

påslag fra en markedsaktør som viser 

det reelle kredittpåslaget, slik en av de 

store bankene gjør mot nettselskap. 

Defo er opptatt av at kredittpåslaget 

må være reelt slik at også små selskap 

som ikke har anledning til å gå ut i 

obligasjonsmarkedet får dekket sitt 

kredittpåslag som en liten aktør. Det 

blir utarbeidet fl ere ulike satser for 

dette i de store fi nansselskapene eller 

hos megleraktører, og det må benyttes 

en av disse publikasjonene slik at det 

også blir et rett kredittpåslag for mindre 

nettselskap. 


