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Kommunikasjonsnett for Defo

Tar ansvar for distriktene

Defos medlemsverk tar safunns-
ansvar fordi det er nødvendig 
for å opprettholde lokalsamfunn 

hvor mennesker kan bo og virke, sier 
daglig leder Knut Lockert i Defo. 

Kortreist
Dette er gjerne kortreiste tjenester som 
hadde vært dyrere og vanskeligere å 
opprettholde av sentrale aktører med 
større krav til fortjeneste. 

Typisk for slike mangfold av lokale 
tjenester som distriktsenergiverkene 
utfører utenfor inntektsrammen, er salg 
av varmepumper, elektroinstallasjon, 
entreprenørvirksomhet og bredbånd. 
Mange av disse tjenestene gir liten eller 
ingen fortjeneste til eierne, men er lang-
siktige grunninvesteringer som er helt 
avgjørende for at mennesker skal kunne 
bo i distriktene i framtiden. 

Bredbånd bygger landet
Bredbånd er et typisk eksempel på slike 
grunninvesteringer for framtida som 
ingen andre enn distriktsenergiverkene 
ville utført uten ekstrakostnader for 
myndighetene. 

Stortinget har sagt at bredbånd er 
så viktig at det skal bygges ut for hele 
landet. Det er også Stortingets uttrykte 
ønske at lokale initiativ kan gi utbygging 
og fi nansiering av bredbånd der tele-
operatørene i utgangspunktet ikke fi nner 
det lønnsomt å bygge ut. 

«Verdien av lokale initiativ i form 
av kommunale og interkommunale 
prosjekt for breibandsutviklinga er 
truleg undervurdert», heter det i Stor-
tingsmeldinga. 

– Hvem skulle fulgt opp Stortingets 
vedtak dersom de lokale nettselskap-
ene ikke hadde tatt samfunnsansvar? 

Distriktsenergiverkene har det i ryggmargen: 
Å ta samfunnsansvar er like viktig som å tjene mye penger 
for eierne Slik skapes samfunnsmessige verdier i form av 
levende lokalsamfunn.
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Defo tar debatten om levende lokalsamfunn når 
de samles i Hardanger. FOTO: DESTINATION HARDANGER FJORD AS

www.defo.no framstår nå i en ny og moderne form med hoved-
vekt på å kommunisere hva Defo står for, til de mest aktuelle mål-
gruppene. Det skal nå være enklere for medlemmer, potensielle 
nye medlemmer, politikere og journalister å få et bedre inntrykk av 
Defo som en viktig organisasjon for distriktsenergiverkene i Norge.

Siden er blitt mer visuell og er preget av mer bildebruk, fi lm og 
en mer engasjerende form. Det er også lagt vekt på å presentere 
medlemmer gjennom noen suksesshistorier som synliggjør Defos 
slogan og rettesnor: Levende lokalsamfunn. 

Med oss på laget for å få utviklet den nye Defo-kommunika-
sjonen, har vi hatt Zeppelin i Oslo og Hålogaland ikt i Harstad. 

Vi oppfordrer brukere til å gi oss tilbakemeldinger om inntrykk, 
ros, ris og tips om forbedringer. 

Nettere på nett Defos hjemmeside har fått en friskere og mer moderne form 

– rett og slett blitt nettere. 

Det ville blitt en betydelig dyrere løs-
ning for landet å tilrettelegge for de 
store operatørene, fordi de har andre 
og større krav til fortjeneste, sier Knut 
Lockert. – Slike lokale initiativ burde fått 
takk – ikke kjeft. 

På oppdrag fra Defo har Thema 
Consulting Group utført en analyse av 
Defo-medlemmenes virksomhet utenfor 
inntektsrammen. Resultatet av analysen 
legges fram på Defos fagdag i Hardan-
ger 30. mai, og dette blir sentralt også i 
en paneldebatt etterpå. 



passopp I hvert fall ikke i Oddgeir Bruasets bok «Nådelaust liv». 
«Lik etter lik, ulykker, elende, sakn, sorg, dei døde, dei halvdøde og dei som 
nesten er døde. Bruaset har meisterleg greidd å styra unna alt som heiter 
humor, humoren som til alle tider har kjenneteikna hardingane», skriver 
journalist og humorist Jan Gravdal i Odda. 

Ja, det er jo helt latterlig av Bruaset. Så komisk at vi ler oss helt skakke. 
Det er Hardanger-humor, det. 
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Finnes det en Hardanger-humor?

Rettferdighet, krever fl ere Defo-medlemmer 
når det gjelder NVE’s tvangsmulkt.

Målings- og avregningsforskriften 
ble endret i 2006, og i 2011 ble 
det bestemt at data om totalt 

forbruk i nettet også skulle sendes Stat-
nett. Samtidig ble det varslet at tvangs-
mulkt ville bli tatt i bruk. Den 28. nov-
ember 2011 sendte NVE ut vedtak om 
tvangsmulkt til en rekke nettselskaper 
dersom de feilet med innsendingen av 
data i en periode framover, og med opp-
lysning om at klagefristen er satt til tre uker. 

Uforutsette forhold
Etter noe tid ble fl ere selskaper ilagt 
tvangsmulkt. Dette gjaldt forhold som 
selskapene selv mente var rettet opp, 
som beror på feilsending eller at mang-
lende innsending rett og slett skyldes 
forhold som nettselskapene ikke rår 
over. Noen reagerte på at grunnlaget for 
mulkten ikke ble tilstrekkelig synliggjort 
for dem. Det blir også vist til årsaker 

som utfall av internettforbindelse på 
grunn av orkanen Dagmar, tekniske 
problemer og svikt i manuelle rutiner. 

Da selskapene oversendte NVE 
disse synspunktene, ble de møtt med 
at de skulle ha klaget innen  tre uker 
etter vedtaket den 28. november. Dette 
mente selskapene var en umulighet da 
hendelsene de ville klage på skjedde 
etter at klagefristen hadde gått ut. 

Må utvise skjønn
– Selskapene opplever at de gjør 
jobben sin så godt det er mulig, men 
blir likevel straffet for forhold de ikke 
kan ha kontroll over, sier daglig leder 
Knut Lockert i Defo, som mener at i 
slike sammenhenger må NVE utvise 
skjønn og forståelse for nettselskap-
enes virksomhet. 

Lockert mener også at selskapene 
frarøves klageretten når de ikke får 

NVE overreagerer og mangler skjønn
Mange Defo-medlemmer føler seg utsatt for urettferdig 
behandling, at virkemidlene ikke står i forhold til forseelsene 
og at de fratas reell klagerett. – Overreaksjon og manglende 
skjønn fra NVE, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. 

klage på forhold som skjer etter at 
klagefristen har gått ut. – Det er jo ikke 
mulig å tenke seg alle scenarier for hva 
som kan være til hinder for levering av 
dataene. 

NVE viser til at de ønsker å signal-
isere at nettselskapene må ta forskriften 
på alvor og skjerpe innsatsen sin på 
dette området. De viser også til at de 
har gitt klare signaler om at reaksjoner 
ville komme dersom forskrift og vedtak 
ikke blir fulgt. 

Foreslår overgangsordning
Defo og KS Bedrift Energi foreslår en overgangsordning i en 3–5-årsperiode 
fra dagens beregningsmetode til den justerte modellen for inntektsrammer 
i distribusjonsnettet som blir foreslått for 2013. 

Det forutsettes imidlertid at denne over-
gangsperioden blir brukt til evaluering 
og videreutvikling av «trinn 2-korrigerin-
gen», og de rammevilkårsfaktorer som 
skal brukes der. 

«Vi kan ikke forvente at NVE og bran-
sjen kan fi nne den optimale metoden i 
løpet av noen få måneder før den skal 
innføres fra 2013», heter det i et brev fra 
Defo og KS Bedrift Energi til NVE om 
beregning av inntektsrammer fra 2013.

Gjennomsnitt
I overgangsperioden på 3–5 år foreslås 
det å bruke en gjennomsnittlig beregnet 
effektivitet basert på to beregninger: 

• En beregning etter den best mulig 
justerte metoden som framkommer 
som forslag nå.

• En beregning etter «dagens metode», 
men med 5-års snittfront. 

NYTT OM NAVN

Eirik Jørum 
er ansatt som adm. direktør i Orkdal 
Energi AS etter Per Rønning. Jørum er 
siv.ing. med tilleggsutdanning i økonomi/
administrasjon. Han har de siste ti årene 
vært partner i ECGroup med ansvar for 
strategiutvikling for kunder i energiverks-
bransjen. 

Stein Valle 
er ansatt som ny adm. direktør i Nord-
Salten Kraft AS etter Knut Andersen. 
Valle har vært styreleder siden 2003. 


