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Kommunikasjonsnett for Defo

God sommer på rett kurs!
Defo er på rett kurs med vind 

i seilene. Distriktenes egen 

energiforening tar kampen 

opp mot orkankonsekvenser, 

strukturendringer og andre 

skjær i sjøen på veien mot å 

sikre levende lokalsamfunn. 

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

Defo er på rett kurs og vil holde fram som de stevner. 

V
i avslutter nå et begivenhetsrikt 

halvår for Defo, som tar sommer-

ferie i trygg forvissning om at 

kursen er rett. 

Dagmar og konsekvenser
Det blåste bokstavelig talt friskt rundt 

organisasjonen og medlemsbedriftene 

ved årsskiftet da orkanen Dagmar satte 

nettselskapenes beredskap og nettets 

styrke på prøve. 

Også myndighetenes forhold til 

livsviktig infrastruktur ble testet. Mens 

veg og jernbane får ekstrabevilgninger 

når uforutsigbare ødeleggelser slår til, 

straffes nettselskapene økonomisk. Når 

selskapene trenger kapital for å rette 

opp skader på samfunnets blodårer, 

må de bruke store beløp på erstatning 

til kundene. Skulle det vært mulig med 

veg og jernbane? Selv et veldrevet nett-

selskap kan risikere en kraftig økono-

misk baksmell etter en ødeleggende 

orkan. Hvem vil da ta sjansen på å 

investere i nettselskaper?

Struktur og konsekvenser
Hva er rett struktur for nettselskaper i 

Norge? Neppe den vi har i dag. Men det 

betyr ikke at færre og større selskaper 

løser alle problemer alle steder. Her 

er det helheten som gjelder. En riktig 

struktur må også ta hensyn til arbeids-

plasser, leveringssikkerhet og trygghet 

for distriktene. Kunder og eiere kan lett 

ende opp som tapere dersom vi får 

sammenslåinger bare for størrelsens 

skyld. Og vi må ikke glemme at bered-

skap krever tilstedeværelse.

Det er også en myte at små energi-

selskaper er dyrere enn de store. Dette 

viser også Paretos Nettanalyse, uten 

at det blir spesielt framhevet. Når det 

hevdes i media at en vanlig forbruker 

kan spare 9 000 kroner i året på nett-

leie, er det nesten som det blir komisk. 

En gjennomsnittlig nettleie i dag er på 

om lag 9 500 kroner i året. 

Samarbeidets konsekvenser
Det fi nnes gode måter å bli stor på 

uten sammenslåing og sentralisering. 

Samarbeid kan gi små selskaper store 

muskler, samtidig som de ivaretar den 

nødvendige nærheten i lokalsamfunnet. 

Blant Defos medlemsverk har vi eksem-

pler på at allianser har skapt stordrifts-

fordeler som har kommet både kunder 

og eiere til gode. Det handler om 

nærhet og styrke, om lokal og nasjonal 

styrke for å tjene hele samfunnet på 

best mulig måte. 

Konsekvens: Medlem i Defo
Konsekvensen av den utviklingen som 

nå skjer innenfor bransjen med hensyn 

til trusler om strukturendringer, mer 

fokus på lønnsomhet og sentralisering, 

er at fl ere og fl ere distriktsenergiverk blir 

medlemmer i Distriktenes energiforening, 

Defo. Flere føler sin eksistens truet, og 

de vet at samfunnet vil tape på at distrik-

tene tappes for ressurser og beredskap. 

De som melder seg inn legger vekt 

på at de vil være på de arenaene som 

kan påvirke egen framtid, og de er opp-

tatt av å samarbeide med de som kan 

nå fram. Det handler om distriktsener-

giverkenes eksistens som kraftsenter i 

lokalsamfunnet. 

Defo har første halvår i år fått tre nye 

medlemmer, men det er fl ere i vann-

skorpa. Det viser at Defo er på rett kurs 

og bør holde fram som de stevner. 
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passopp Hellas kan bli mørklagt. Den økonomiske krisen kan føre til mørklagte 

sydenhoteller og null aircondition for grekerne i sommer, skriver E24. 

Dette er bare småtterier sammenlignet med konsekvensen av den 

økonomiske krisen i Tromsø: Både Ølhallen og Rorbua kan bli stengt 

som følge av manglende kraft & kultur.
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Tromsø i mørke

P
å NVEs beredskapskonferanse 

nylig ble det uttrykt anerkjen-

nelse både fra statssekretær 

Eli Blakstad og fra NVE-direktør Per 

Sanderud for bransjens innsats i for-

bindelse med ekstremværet «Dagmar». 

– Denne erkjennelsen er viktig å 

merke seg, sier leder av Defos bered-

skapsutvalg, Jan-Erik Brattbakk, til 

NettOpp. – Selskapene som var berørt 

besto prøven. Gammeldags dugnads-

ånd kom til syne, ansatte kastet det de 

hadde i hendene og satte i gang med 

krisehåndtering og selskapene hjalp 

hverandre så langt de kunne. 

Brattbakk er sikker på at bransjen i 

framtiden også kommer til å bidra både 

til videreutvikling av beredskapen og til 

å ta nye tak når det trengs. 

KILE-avklaring
Brattbakk er spesielt opptatt av hvilken 

rolle KILE skal spille i framtidige bered-

skapssituasjoner. – Dette blir det viktig 

å få avklart, mener han, og legger til 

at Defos standpunkt har vært klar i 

lang tid:  

– Når selskapene etter alles opp-

fatning har gjort jobben sin, både i 

forkant og under krisen, er det ikke 

rimelig at de skal belastes med eks-

treme KILE-kostnader som fører til en 

kraftig redusering av evnen til utbygging 

og fornyelse av nettet. Resultatet blir da 

Vil ta nye tak
– Bransjen vil ta nye tak innenfor beredskapsarbeidet. 

Men det er ikke rimelig at nettselskapene skal få redusert 

evnen til nettutbygging, sier Jan-Erik Brattbakk. 

– Behandlingen av KILE-klagesakene blir avgjørende 
for hvordan selskapene vil forholde seg til investeringer 
i nettet framover, sier Jan-Erik Brattbakk. 

Leder av Defo/KSBs nettreguleringsutvalg, Arne 
Nybråten, kommenterer viktige forslag fra NVE. 
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NVE foreslår å øke avkastningsrenten 
for å sikre at nettselskapene skal kunne 
gjennomføre nødvendige investeringer. 
– Mer komplisert, mer fl eksibelt – men 
positivt, sier Arne Nybråten, leder av 
nettreguleringsutvalget. 

NVE foreslår å endre metodene for fast-
settelse av nettselskapenes kostnads-
normer. Arne Nybråten  er skuffet over 
at det ikke foreslås overgangsordninger. 

Etter en rask gjennomgang av sammen-

draget i NVEs forslag til endringer, har 

nettreguleringsutvalgets leder følgende 

kommentar: – Jeg er skuffet over at 

Økt avkastning 
for investering

Savner 
overgangsordning

det ikke foreslås overgangsordning for 

selskaper som får stor reduksjon av 

målt effektivitet som følge av endret 

modell. Selskaper må i tilfelle søke 

NVE om dette, og NVE mener det vil 

bli få selskaper fordi NVE-renten økes. 

Det siste har etter min mening ingen 

relevans i forhold til problemstillingen, 

sier Arne Nybråten. 

Se mer om disse og fl ere 
NVE-forslag på: www.defo.no

– Høyere avkastning er nødvendig for 

at nettselskapene skal være i stand til 

å gjennomføre de omfattende invester-

ingene de står overfor, sier vassdrags- 

og energidirektør Per Sanderud i en 

pressemelding. 

Positiv
Arne Nybråten er positiv til at NVE-

renten nå ser ut til å bli hevet med 

vel to prosent med dagens rentevilkår 

i finansmarkedet. – Beregnings-

modellen er blitt mer komplisert, men 

er også mer fl eksibel i forhold til end-

ringer i rentenivået i fi nansmarkedet, 

sier Nybråten i en kommentar til 

NettOpp. Han kommenterer også 

omfanget av dette høringsdokumentet 

på 98 sider, som han mener burde vært 

redusert til maks 20 sider. 

at kundene ikke får den kvaliteten på 

nettet som de ellers kunne ha fått. 

Blir avgjørende
13 selskaper har nå søkt om unntak for KILE 

etter «Dagmar». Brattbakk mener at behand-

lingen av disse klagesakene blir avgjørende 

for hvordan selskapene vil forholde seg 

til investeringer i nettet framover. 

– Avslag vil gi mange millioner kroner 

mindre til utbygging og modernisering 

av strømnettet, sier Jan-Erik Brattbakk i 

Defos beredskapsutvalg. 
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