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Defos årsmøte med fagdag 2012:

Mer nett – rett og slett
– Utviklingen bekrefter at mer nett er rett, sa konsernsjef Auke Lont i Statnett, og viste til at
det gir betydelige samfunnstap når nett hemmer utviklingen. Defos årsmøte med fagdag i
Hardanger viste også at Defos utvikling er rett – rett og slett.

D

et ble rekord for Defo med 192
deltagere, inklusivt ledsagere
og utstillere, på årsmøtet med
fagdag på Hotel Ullensvang i Hardanger
i år. En slik deltagelse, det engasjementet
vi opplevde og de mange positive
tilbakemeldinger, gir Defo en aksept
for at kursen er riktig. Det hjelper også
godt at dette året så langt har gitt oss
tre nye medlemmer, og flere har meldt
sin interesse.
Gamle og nye medlemmer, representanter for myndigheter, gjester, ustillere
og ledsagere – alle koste seg, fikk
innspill, inspirasjon og faglig påfyll.

Samarbeid om nett

Dispensasjoner og tiltak
NVE har hittil mottatt 13 søknader om
dispensasjon for KILE i forbindelse med
Dagmar. Sanderud opplyste at hver
søknad behandles individuelt og at
dette arbeidet forventes å være ferdig
i desember. Det gjøres nå et grundig
arbeid med kriteriene, og NVE-sjefen
presiserte at dette er viktig for at denne
ordningen også skal fungere i framtida.
Erfaringene etter Dagmar har gjort at
NVE nå prioriter å få på plass et tydelig
regelverk, skape insentiver til forebygging og forsterke tilsynet. I tillegg vil
NVE drive aktiv veiledning, føre en lokal
dialog og sørge for at det blir avholdt
nødvendige øvelser. Forhåpentligvis vil
både NVE og nettselskapene stå bedre
rustet neste gang orkaner som Dagmar
kommer feiende inn over vår sårbare
elektriske infrastruktur.
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Auke Lont la i sitt foredrag vekt på at
nå bygger Statnett hele landet og i hele
landet.
– Utfordringene i dagens drift er ny
fornybare produksjon, leveringssikkerhet og nye forbindelser til nabolandene.
Vi må begynne oppgraderinger helt i sør
og bevege oss nordover. Jo raskere vi
får utviklet innenlandske nett, jo raskere
kan mellomlandskablene komme og bli
drevet med full kapasitet, sa han.
Statnettsjefen gjorde det også klart
at de ønsker og trenger samarbeid for
å lykkes, og han bemerket spesielt det
gode samarbeidet med Defo.

til effektiv drift, utvikling og utnyttelse,
men også at nettene må gjøres mer
robuste og sikre en tilfredsstillende
beredskap.
Her hadde han erfaringene etter
Dagmar i tankene. De økonomiske
konsekvensene av denne ødeleggende
orkanen er nå beregnet til vel 700 millioner kroner, som er fordelt slik:
• KILE-kostnader totalt:
ca 450 millioner
• USLA totalt: ca 110 millioner
• Reparasjonskostnader totalt:
ca 142 millioner
KILE-kostnader betyr at de berørte
nettselskapenes tillatte inntekt
reduseres over tid.
USLA-kostnader er det nettselskapene forventer å måtte utbetale i kompensasjon til kunder som opplevde
avbrudd over 12 timer.

Konsekvenser av Dagmar
Også vassdrags- og energidirektør Per
Sanderud la vekt på nettutvikling i sitt
foredrag. NVE ser det som viktig å bidra

Stor interesse og gode tilbakemeldinger under årsmøtet med fagdag på Hotel Ullensvang i Hardanger
gir Defo tro på framtida og at kursen er riktig.

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

Æresmedlem med turbo
Defos æresmedlem nummer 2 har turbo både over og under gassfoten. Pål Rønning er like
rask i svingene i arbeidet for Defo som bilene han imponerer med i alle sammenhenger.
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M

en det er altså ikke bilentusiasmen som førte til denne sjeldne
utmerkelsen til en mann som
lett kan mistenkes for å sette bil høyere
enn det meste. Pål er en menneskevenn – og en Defovenn. Hans store
nettverk, menneskekunnskap og høye
faglige innsikt har vært av avgjørende
betydning for Defos positive utvikling.
Som styreleder Eilif Amundsen
framhevet ved tildelingen av æresmedlemskapet, så har Pål vært særdeles aktiv med verving av nye medlemmer til Defo og til rekruttering av
dyktige folk til styret. Den entusiasmen
og gleden Pål legger for dagen i sitt
arbeid for utviklingen av Defo gjør ham
til en verdig æresmedlem.
– Ikke lett trykket på gasspedalen i
dette arbeidet Pål, vi trenger deg!

Pål Rønning sjekker hestekreftene i BMW-en.
Hans egne krefter brukes i stor grad på
utviklingen av Defo.
FOTO: BJARNE LANGSETH

Jubilant inn i Defo-styret
Anders Rønning fra 100-årsjubilanten Røros E-verk AS er ny mann i Defostyret. Jubilanten har raskt funnet seg til rette i Defos distriktsvennlige miljø.
Anders fikk med seg et annet nytt Defomedlem som vara: Håkon Kåre Svendsen
fra Kragerø Energi AS.

100 år
Anders dro rett fra et jublende Defoårsmøte i Hardanger til jubileum på
hjemmebane. Lørdag 2. juni feiret
Røros E-verk sitt 100-årsjubileum med
folkefest, Åge Aleksandersen-konsert
og mangfoldsmesse. Jubileet inkluderer
også en egen bokutgivelse, en utstilling
i Rørosmuseet, en folkegave og mye
annet spennende. Defo var representert
denne lørdagen med daglig leder Knut
Lockert, som fikk oppleve et levende
lokalsamfunn i fest for sitt e-verk.

Vedtektsendring
Etter en vedtektsendring som ble gjort
i forkant av valget, kan styret nå bestå
av 3–7 medlemmer. De som var på
valg ble gjenvalgt, og i tillegg kom altså

Anders Rønning inn i styret med Håkon
Kåre Svendsen som vara. Det ble også
gjort en endring på vara for Bjørg Brestad. Bente Hole fra Øvre Eiker Nett AS
erstatter Per Rønning som har sluttet i
bransjen.
Den nye styresammensetningen etter
årsmøtet i Hardanger er slik:

Anders Rønning fra Røros E-verk AS er nytt
styremedlem i Defo.

Eilif Amundsen,
Hålogaland Kraft AS (2013) - Styreleder
vara: Wiggo Knutsen,
Ballangen Energi AS (2013)

Anders Rønning,
Røros E-verk AS (2014)
Vara: Håkon Kåre Svendsen,
Kragerø Energi AS (2014)

Per Erik Ramstad,
Alta Kraftlag SA(2014) - Nestleder
vara: Oddbjørn Samuelsen,
Repvåg Kraftlag SA (2014)

Alf Vee Midtun,
Rauma Energi AS (2013)
vara: Harald Sandvik,
Hardanger Energi AS (2013)

Bjørg Brestad,
ValdresEnergi AS (2014)
vara: Bente Hole,
Øvre Eiker Nett AS (2014)

Jan Erik Brattbakk,
Ringeriks-Kraft AS (2013)
vara: Arne Nybråten,
VOKKS (2013)
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Vidsyn fra toppen av Norge
Defos årsmøte med fagdag neste år vil bli plassert på toppen
av Norge med vidsyn og midnattssol. Repvåg Kraftlag i
Honningsvåg inviterer, og Nordkapp er et naturlig trekkplaster.

D

et er en ære å bli spurt, og en
ære å få lov til å arrangere Defos
årsmøte med fagdag, sa adm.
direktør Oddbjørn Samuelsen i Repvåg
Kraftlag da han presenterte seg som
lokal arrangør 2013.
Tidspunktet blir 4.–6. juni 2013, og
det blir en begivenhet minst på høyde

med årets Defo-arrangement – så sett
av datoene allerede nå.
Oddbjørn lover gode vilkår for utstillerne, som kan få starte opp allerede
ankomstdagen, og så har han et godt
argument for å ta med ledsagere: – Når
det er lyst hele natta, så blir man veldig
yr – så ta kjærringa med.

Elverksjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag
troner høyt i Hardanger, men inviterer Defo til
toppen av Norge.

Bildeglimt fra Hardanger:
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Per-Erik Ramstad fra
Alta Kraftlag på kanten
– som vanlig.

Peer Gynt i 2014

Spreke Defo-deltagere i farta for
å rekke nye naturopplevelser.

passo

God guiding i vakre omgivelser da deltagerne var på fellestur på Lofthus, gjennom blomstrende frukthager og innover
til fossene Bjødnabykse og Skrikjo.

Samtidig som tid og sted for
årsmøtet neste år ble bestemt,
ble det også vedtatt at Gudbrandsdal Energi AS skal være
vertskap for Defos årsmøte med
fagdag 2014. Adm. direktør Bjarne
Slapgard lover et minneverdig
arrangement i Peer Gynts rike, og
tidspunktet blir siste uka i mai.

Hva Finnmark har

pp

En søring kom inn på gatekjøkkenet i Kautokeino
og forlangte en hamburger.
– Jeg har ikke.
– Har ikke hamburger? Okei, få en pølse da.
– Jeg har ikke.
– Har ikke hamburger, har ikke pølse. Hva f… har du da?
– Jeg har stengt.
Til de som tror at hele Finnmark er stengt:
Kom til Nordkapp neste år og opplev åpne landskap,
åpne mennesker og Defos vidsyn.
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