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Kommunikasjonsnett for Defo

Roar Eriksen er rimelig fornøyd med NVEs nylig vedtatte 
bestemmelser om AMS. – Vi er ikke helt fornøyd; det hadde 
jeg ikke forventet, men forskriften er til å leve med, sier 
lederen i Defo / KS Bedrift Energis AMS-utvalg. 
– Etter å ha hatt arbeidet med AMS-
forskriften som vår hovedaktivitet i fl ere 
år, vært med på utallige møter og sendt 
mange brev og høringsuttalelser til NVE, 
var det hyggelig og konstatere at den 
endelige forskriften ikke ble så gal, sier 
Eriksen til NettOpp. 

IKKE SÆRNORSK
NVE presiserte stadig at forskriften ikke 
skulle ha noen særnorske krav. Eriksen 
mener det har vært ganske frustrerende å 
lese høringsnotater fullt av velmenende, 
men håpløst urealistiske og særnorske 
spesialiteter. Disse er nå fjernet.

– Det er derfor gledelig å konstatere 
at nettselskapene ikke trenger å bygge 
fi ber til de «tusen hjem» for overføring av 
annen data. NVE presiserer at å innhente 
kWh-data er AMS-utstyrets primære mål 
og utstyret skal derfor dimensjoneres 
etter det. 

DISPLAY
NVE frafaller også kravet om at nett-
selskapene skal være pliktig til å levere 
display. Nettselskapene må derimot 
kunne levere en ekstern utgang på AMS-
måleren med et standardisert format for 
tilkobling av display. Det samme må også 
gjøres for innhenting av måledata fra 
andre målere.

SKUFFENDE
– Det er skuffende at NVE ikke vil gi 
noen generell overgangsordning for de 
som allerede har installert AMR/AMS, 
sier Eriksen. Disse selskapene må derfor 
søke om dispensasjon fra forskriftene på 
individuell basis. 

– Som plaster på såret vil NVE fi nne 
en metode for hvordan restverdien av 
AMR-systemer kan håndteres til disse 
selskapenes beste. 

SAMME TIDSFRIST
Departementets pålegg om tidligere inn-
føring  i Trøndelag og Midt-Norge fi kk 
massiv kritikk fra bransjen. NVE har derfor 
valgt å ha samme tidsfrist for hele landet. 

– Jeg antar at dette ikke ble gjort 
uten en kort telefon med departementet. 
Kanskje det hjalp at den nye olje- og 
energiministeren er fra Trøndelag, spør 
Roar Eriksen avslutningsvis. 

Hindrer unødven-
dige målerbytter
Næringsminister Trond Giske 
går inn for at fristen for å skifte 
underkjente el-målere blir lik 
fristen for innføring av AMS. 
En samlet bransjen har stått bak 
dette kravet, som Defo tok opp i 
januar 2010. 

Under tittelen «Meningsløst måler-
bytte i forkant av AMS» tok NettOpp 
tak i denne problemstillingen i 
utgave nr. 1–2010. Flere av Defos 
medlemmer hadde da reagert på 
at de fi kk pålegg fra Justervesenet 
om å bytte ut mekaniske målere 
som i nær framtid igjen må byttes 
ut med AMS-målere. 
– Samfunnsøkonomisk må jo 
dette være både feil og komisk, sa 
elverksjef Odd Langlie i Høland og 
Setskog Elverk til NettOpp. 

PÅ GLID
Etter at Defo hadde tatt saken 
opp i et møte med Justervesenet, 
kom saken litt på glid ved at 
kontrolletaten viste forståelse for 
problemet og ville vurdere midler-
tidig utsettelse av krav når det kan 
ligge til rette for det. 

I slutten av juni i år kom uttalelsen 
fra statsråd Trond Giske. På bak-
grunn av denne informasjonen 
fra eget departement, sender nå 
Justervesenet på høring et forslag 
om å sette fristen for utskifting av 
målere til 1. 1. 2017. Dette gjelder 
alle underkjente elektrisitetsmålere 
som skulle vært byttet ut. 

Innen 1. januar 2017 skal strømkunder i Norge ha 
tatt i bruk AMS. 
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– Det ble da ikke så galt!



Finnmark Kraft i vinden
Det forholdsvis nystartede Finnmark Kraft AS i Alta 
har fått vind i seilene og planlegger vann i turbinene. 

I sommer signerte selskapet en avtale om å kjøpe Statoils land-
baserte vindkraftprosjekter i Finnmark. Dette gjelder Arctic Wind AS 
med Havøygavlen vindpark, samt de tre konsesjonssøkte prosjektene 
Hamnefjell, Båtsfjordfjellet og Snefjord. Selskapet blir dermed tredje 
størst på vindkraftproduksjon i Norge. 

Finnmark Kraft AS har også gjennomført en forstudie av vass-
dragene i fylket og valgt ut ni prosjekter for utbygging av småkraft. 
Selskapet vil investere om lag 500 millioner kroner for å kunne 
produsere 100 GWh/år. 

Finnmark Kraft AS eies av kraftselskapene i Finnmark og Nord-
Troms, og Finnmarkseiendommen. 

(Kilde: altaposten.no og nrk.no)
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REDAKTØRENS sak

Åpenhet for framtida

Redaktør Bjarne Langseth

Det siste daglig leder Knut Lockert 
i Defo gjorde før sommerferien var 
å møte olje- og energiminister Ola 
Borten Moe i OEDs lokaler. Uten 
større kontroll eller vanskeligheter 
kunne han spasere rett inn og møte 
statsråden personlig for å legge fram 
organisasjonens synspunkter og 
argumentere for medlemmenes saker. 
På samme måte har vi lett tilgang til 
andre departementer, til direktorater 
og til Stortinget. Det er slik vi ønsker 
at det norske samfunnet og det 
norske demokratiet skal fungere. 

GJENSIDIGE FORDELER
For at en organisasjon som Defo skal 
kunne fungere til det beste for med-
lemmer og lokalsamfunn, er vi helt 
avhengig av åpne kanaler og kort vei 
til maktapparatet. Også våre politikere 

Så skjedde det tragiske og utenkelige at terroren rammet vårt åpne 
samfunn – helt inn til margen, i regjeringskvartalet og på Utøya. 
Også ansatte i Olje- og energidepartementet ble skadet. Våre tanker 
går til alle som er rammet, og vi tenker at de har betalt en høy pris 
for vårt samfunns åpenhet. Vi takker for den vilje til samarbeid som 
er vist, og håper åpenheten kan fortsette også etter dette anslaget 
mot vårt demokrati. 

ser den store fordelen av å ha åpne 
linjer for å skaffe seg et best mulig 
beslutningsgrunnlag. Vi håper og tror 
at denne åpenheten kan fortsette 
selv etter sommerens svært tragiske 
hendelser. 

En naturlig konsekvens av denne 
tragedien er en større grad av kontroll 
og sikkerhet – men forhåpentligvis 
ikke et mer lukket samfunn. Vi ønsker 
at organisasjoner og andre tals-
personer skal kunne møte premiss-
leggere og beslutningstakere på 
høyeste nivå når det er behov for det. 
Dette vil blant annet sikre at lokalsam-
funnets stemme gir gjenlyd i maktens 
korridorer. 

Vi vet også at maktapparatet 
på samme måte ønsker mest mulig 
åpne linjer til det samfunnet det 
skal betjene. Dette for å kunne 

lytte, diskutere og fatte de best mulige 
beslutninger for alle i vårt langstrakte 
og grisgrendte land. Våre politiske 
ledere har møtt denne katastrofen 
forbilledlig og svart at katastrofen skal 
møtes med mer demokrati og mer 
åpenhet på vår vei mot framtida.

La oss inderlig håpe at bomber og 
kuler ikke har ødelagt denne veien. 

Fusjon i Hardanger
Fra 1. juli er Jondal Energi AS fusjonert inn i 
Hardanger Energi AS. Jondal Energi AS opp-
hører dermed som eget selskap. 

Tom Meek 
er ansatt som ny daglig leder i Nesset Kraft AS. 
Han vil tiltre i løpet av høsten. 

Kolbjørn Almlid 
er valgt til ny styreleder i Statnett SF etter 
Bjarne Aamodt. Almlid har bred erfaring 
fra skole, politikk, næringsliv og offentlig 
forvaltning. 

Sentralnettbrukernes råd
Tidligere Statnetts brukerråd har nå skiftet navn til Sentralnettbrukernes råd. 
Rådet skal etter sitt mandat være en viktig kontaktfl ate mellom Statnett og brukerne. 
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En gruppe energiveteraner bestående av eks fylkes-
verksjefer fi kk en grundig innføring om Defo av 
styreleder Eilif Amundsen i Harstad 28. juni. 

Tidligere fylkesverksjef i Buskerud og senere 
generaldirektør i NVE, Erling Diesen, sier til NettOpp 
at det var en nyttig og god innføring. 

– Vi fi kk en klar forståelse av Defos betydning, og 
hvorfor Energi Norge ikke er nok, sier Erling Diesen. 

Erling er også medlem av en annen gruppe energi-
veteraner i Oslo-området. De har nylig utgitt en egen 
energimelding, som NettOpp vil komme tilbake til. 

Defo til veteraner
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passopp Dersom du er redd for strømbrudd og konse-
kvensene av det, kan du fylle garasjen med 
reservestrøm. Nissans nye elbil kan nemlig 
fungere som en reserveløsning for strøm. 
Det er bare å plugge bilen rett inn i huset og 
la batteriet gjøre jobben, melder Popsci.com. 

Nordmenn er som kjent blant de mest 
strømforbrukende folkeslag på jorden, og 
dette passer dårlig med batterikapasiteten 
på en japansk elbil, melder NRK. 

Ja, vi har råd til å bruke mye strøm, men vi har også råd til å kjøpe mange biler. Derfor anbefaler PassOpp 
at vi fyller garasjehyllene med små japanske elbiler – på den måten sikrer vi oss mot naturkatastrofer og 
nettselskapers dårlige vedlikehold. 

Reservestrøm i garasjen

Defo har hatt innvendinger mot at Krødsherad Everk har vært 
referanseverk, og fi kk først gjennomslag for at de ble tatt ut 
for 2010. Med bakgrunn i en fersk tilsynsrapport har NVE nå 
besluttet å ta Krødsherad ut også for 2011. 

Også Skagerak Energi Nett er tatt ut fra fronten i regional-
nettet i 2011. Årsaken her er at selskapets store negative 
pensjonskostnader i 2011, noe som reduserte selskapets 
kostnader vesentlig. 

Samlet kompetansekrav
«Det er positivt at forskriftsforslaget omfatter kvalifi ka-
sjonskrav både for foretak og personer som skal ha en 
rolle i arbeid på elektriske anlegg, som en samlet fram-
stilling av kompetansekrav for slik virksomhet.»
Dette uttaler Defo og KS Bedrift Energi 
blant annet i sin høringsuttalelse til 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, DSB om forskrift for elektro-
foretak og kvalifi kasjonskrav for arbeid 
på elektriske anlegg og utstyr. 

ENIG
Høringsinstansene var spesielt invitert 
til å kommentere videreføringen av 
kravet om at den som utfører arbeidet 
må være ansatt i det ansvarlige fore-
taket. Defo og KS Bedrift Energi sier at 
det prinsipielt bør det viktigste være at 
arbeid på elektriske anlegg og utstyr blir 
utført på en sikker måte, og slik at alle 

kvalitetskrav imøtekommes. 
«For medlemmene i KS Bedrift Energi 

og Defo vil et krav om egne ansatte være 
i samsvar med praksis og fi losofi  for å 
imøtekomme kvalitetskravene. Vi er der-
for enig i videreføringen av kravet.»

MINDRE KONTROLLBEHOV
I høringssvaret vises det også til para-
grafen om registreringsplikt, som organ-
isasjonene mener også bør gjelde foretak 
som har «bedriftselektrikerordning». 
Dette vil være en fordel for utøvelse av 
DLEs virksomhet, da en slik registrering 
vil indikere at kontrollbehovet for slike 
foretak vil være mindre omfattende. 

Tatt ut av fronten
NVE har besluttet at Krødsherad Everk tas 
ut som frontselskap i DEA-analysen i distribu-
sjonsnettet i forbindelse med vedtak om inn-
tektsramme for 2011. Også Skagerak Energi 
ble tatt ut for 2011. 


