3. årgang

ISSN 1890-4165

Nr. 9 mai 2009

Statnett er på offensiven i nordområdesatsingen.
Statnett og FSN inviterer til møte den 15. mai i Tromsø
med den politisk ledelse i nord for å orientere om
planer, og for å diskutere utfordringer og behov.
– Dette er et tegn på at det løsner i nord, og at nordområdesatsingen er i ferd med å lykkes, sier styreleder
Eilif Amundsen i FSN til NettOpp. – Den gode dialogen
med Statnett følges nå opp med dette informasjonsmøtet
i Tromsø hvor vi håper å få positive signaler om et krafttak
i nord som kan utvikle det potensialet som finnes i
Nord-Norge.
Til møtet har Statnett og FSN invitert den politiske
ledelse i kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge,
samt stortingsrepresentanter fra de tre nordligste fylkene.
Tre pilarer
Amundsen understreker at utviklingen i nord må baseres
på «de tre pilarer» slik FSN har framhevet gjennom hele
FSNs nordområdesatsing.
– Det er helt avgjørende for at Nord-Norge ikke skal
komme skjevt ut at landsdelen bygger sin energiutvikling
på en samlet utbygging av produksjon, distribusjon og
industri/forbruk. Derfor er også samarbeid med utbyggere
og lokale krefter så viktig, sier styreleder Eilif Amundsen.
Konferanse i nord
FSN følger også opp sin nordområdesatsing med å være
samarbeidspartner for Zero-konferansen «Fornybar i

Nordområdesatsingen er i ferd med å lykkes i et
konstruktivt samarbeid med Statnett.
Nord» i Tromsø den 3. juni. Her vil det være fokus på de
store mulighetene Nord-Norge har til å utvinne fornybar
energi. Konferansen er også støttet av Tromsø kommune,
Nord-Norsk Vindkraft, Hammerfest Energi, Vindkraft Nord
og Alta Kraftlag.

Aktuelle temaer med statsråden
Foto: Torbjørn Tandberg

FSNs styreleder og daglig leder
hadde mandag den 4. mai
et møte med olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
FSN fikk presentert sine syn
på sentrale energiproblemstillinger i en hyggelig og
konstruktiv atmosfære.

Forum for Strategisk Nettutvikling FSN
Postboks 1497 Vika
0116 Oslo

Etter å ha presentert FSN bakgrunn, omfang, strategi og
oppnådde resultater, fikk statsråden en gjennomgang av
FSNs holdninger til de mest aktuelle energispørsmål.
Det gjaldt endringer i energiloven med tilknytningsplikt,
anleggsbidrag og utjevningsordningen. Statnetts prisstrategi ble også diskutert, samt fusjon av nettselskaper.
Under det siste punktet tok FSN også opp Statkrafts
strategi for oppkjøp av nettselskaper.
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Det løsner i nord

Statkraft som nettselskap?
Skal statens produksjonsselskap Statkraft få
anledning til å etablere et eget nettselskap og
kjøpe opp mindre og mellomstore nettselskaper?
Spørsmålet ble et hett tema på FSNs årsmøte
med fagdag.
«Statkraft omgjøres fra statlig forvaltningsbedrift og
deles i to statsforetak, henholdsvis Statkraft SF og
Statnett SF. Statkraft SF vil overta eier- og driftsansvaret for statens produksjonsvirksomhet og utbyggingsvirksomhet knyttet til kraftproduksjon. Statnett
SF overtar eier- og driftsansvaret for statens del av
sentralnettet, tilknyttede overføringsanlegg, utbyggingsvirksomhet til overføringssystemet og utenlandsforbindelsen.»
Dette er ordlyden i Stortingets vedtak fra 1991 om
deling av Statkraft. Nå har Statkraft en visjon om å
etablere konsernet «Statkraft Distribusjon AS» med
regionale AS-er. Trondheim Energi synes å spille en
nøkkelrolle i Statkrafts oppkjøpsstrategi.
– Dette er en omgåelse av energiloven hvor det
klart går fram at det ikke er Statkrafts rolle å ta
«ansvar» for nettstrukturen i Norge, sier daglig leder
Knut Lockert i FSN. – Her er Statkraft ute etter å kjøpe
kunder og muligheter for billig tilknytning for produksjon.
Får Statkraft det som de vil bestemmes nettinvesteringene i distriktene snart fra Lilleaker.

Rollefordeling
Konsernsjef Auke Lont i Statnett var lite villig til å
kommentere denne saken da den kom opp på FSNarrangementet, men han presiserte at det i dag er en
rollefordeling hvor produksjon og nett skal være skilt.
– Vi må tenke oss godt om før vi gjør noe som kan
endre på dette, sa Lont.
Høyres energipolitiske talsmann Ivar Kristiansen
påpeker overfor Adresseavisa at dette er i strid med
stortingsvedtaket av 1991, og at Statkraft bør holde
seg langt unna effektiviseringen av strømnettet. Det
er nok av sterke lokale aktører som er i stand til å
gjøre det, mener han.
Også Konkurransetilsynet har kommet på banen
med harde utfall. De frykter at Statkraft kan bruke
inntektene fra nettvirksomheten til ulovlig subsidiering
av kraftproduksjon.
Omstrukturering
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft utrykker
overfor fagbladet Energi undring over at denne saken
plutselig har fått oppmerksomhet. Han mener at
Statkraft hele tiden har spilt med åpne kort. Han
bekrefter at Statkraft har en intensjon om å medvirke
til en omstrukturering av distribusjonsnettene i Midtog Nord-Norge, og at de på denne måten ønsker å få
større uttelling for den nettkompetansen de allerede eier.

Eilif fortsetter som styreleder Fagkunnskap til FSN-styret
Eilif Amundsen fra Hålogaland
Kraft AS ble gjenvalgt som
styreleder på FSNs årsmøte
22. april. Jan-Erik Brattbakk fra
Ringeriks-Kraft AS ble valgt som
nytt styremedlem etter Erik S.
Winther fra Gudbrandsdal
Energi AS, og Arvid Bekjorden
fra Stranda Energi AS er nytt
vara-medlem til styret. Andres
Sætre fra Tinn Energi AS ble
gjenvalgt som styremedlem.

Det nye styret ser slik ut etter årsmøtet 2009:
Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS, styreleder
Vara: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS
Terje Enes, Kvinnherad Energi AS, nestleder
Vara: Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftlag AS
Andres Sætre, Tinn Energi AS, styremedlem
Vara: Arvid Bekjorden, Stranda Energi AS
Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS, styremedlem
Vara: Arne Nybråten, VOKKS
Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag AL, styremedlem
Vara: Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag A/L
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Det er solid erfaring og fagkunnskap
som tilføres FSN-styret gjennom
nettsjef Jan-Erik Brattbakk fra
Ringeriks-Kraft. Hele sitt yrkesaktive liv har Jan-Erik vært knyttet til
energibransjen og gjennom sentrale
arbeidsoppgaver har han tilegnet seg
kunnskaper som har gjort ham til en
verdifull ressurs for FSN.

Markert og klar
Adm. direktør Erik S. Winther har
markert seg med klare uttalelser og
markante meninger i tråd med FSNs
kultur og tradisjon. Selv om Erik nå
har forlatt styret i FSN, så vil han
fortsatt la seg høre og utføre en jobb
for organisasjonen. Han har selv tatt
initiativet til og sitter som leder av, det
nyopprettede omsetningsutvalget i FSN.
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Sammenristing
FSNs årsmøte med fagdag er ikke bare faglig alvor. Det vil alltid være behov for uformelle aktiviteter
og samvær slik at vi lærer hverandre bedre å kjenne – og ristes sammen til en samkjørt organisasjon.
I Beitostølens alpinbakke ble mange deltagere godt ristet på akebrett. Sammenristingen fortsatte i
Matteateret og under festmiddagen. Vi bringer her noen rystende glimt:
Alle foto: Bjarne Langseth

Tjuvstart.

Arne Nybråten smører med
VOKKS og har fått opp farta.
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Lokale arrangører i finstasen.
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Musikalsk fyrverkeri fra Valkyrien Allstars under middagen.
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