
Nr. 12 • 2012 August 6. årgang ISSN 1890-4165 

Kommunikasjonsnett for Defo

Krav og tillit i Trøgstad
Defos ferskeste medlemsbedrift, Trøgstad Elverk AS i Østfold, 
opplever både krav fra eiere og tillit fra lokalbefolkningen. 
Noen lokalpolitikere vil utrede for salg, men elverksjef Tor 
Erik Runhovde føler at innbyggerne er godt fornøyd og vil 
verne om sitt lokale elverk.
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Trøgstad Elverk AS er et nett-
selskap med 3 300 kunder, åtte 
ansatte som utfører 6,7 årsverk 

og har en omsetning på ca 25 millioner 
kroner. Selskapet eies av Trøgstad 
kommune med 51 prosent og Fortum 
Distribution AS eier 49 prosent. 

Står sammen
Selskapet er medlem av Nettalliansen 
AS, en allianse av nettselskaper i store 
deler av Østlands-området som sam-
arbeider om kunnskapsformidling og 
innkjøp, og som representerer mer enn 
52 000 nettkunder. 

– Det er denne erfaringen som er det 
viktigste argumentet for å bli medlem i 
Defo, sier Tor Erik Runhovde. – Vi har 
erfart at det å stå samlet er en styrke!  
Vi mindre nettselskaper kan utveksle 
erfaringer og kompetanse som gavner 

oss i hverdagen. Dessuten har jeg 
stor tro på de arbeidsgruppene som 
er nedsatt i Defo, og som jobber for å 
synliggjøre de mindre nettselskapenes 
utfordringer, sier han. 

Trygghet
Tor Erik oppsummerer sommeren 2012 
som svært god for Trøgstad Elverk AS. 

– Vi har nesten ikke hatt en feil, 
ferieavviklingen har gått smertefritt og 
vi har distribuert større mengder strøm 
enn i tilsvarende tidsrom i fjor. 

Han er ikke i tvil om at årsaken til  
den gode feilstatistikken ligger i den 
høye kvaliteten på nettet. Gode rutiner 
med blant annet linjerydding og årlige  
investeringer i nettet, framholder han 
som viktige bidrag for å oppnå få av-
brudd. Distribusjonsmengden har kan-
skje mer med en kjølig sommer å gjøre. 

– Vi har erfart at det å stå samlet er en styrke, 
sier elverksjef Tor Erik Runhovde i Defos ferskeste 
medlem, Trøgstad Elverk AS
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NVEs forslag til endringer fra 2013 ble 
lansert 18. juni og har høringsfrist  
21. september. På temadagen den  
13. september vil Roar Amundsveen  
fra NVE redegjøre for forslaget og 
foreløpige beregninger av konsekven-
ser. Deretter vil Svein Sandbakken fra 
EC Group redegjøre om konsekven-
sene generelt og med spesiell vekt på 
konsekvensene av de enkelte endring-
ene av parametre i DEA-modellen og i 

Defo og KS Bedrift Energi inviterer 
til temadag om NVEs forslag til end-
ringer i metodene for beregning av 
effektivitet og inntektsrammer fra 
2013, torsdag den 13. september  
på Thon Hotel Vika i Oslo kl 10–15.  

Dette er viktig for Defos medlems-
bedrifter, så meld deg på til:  
unni.wolstad@ks.no innen  
4. september. 

Temadag om nye inntektsrammer
rammevilkårs-korrigeringen. Arne  
Nybråten og Are Marthinussen fra 
Defo/KS Bedrift Energis nettreguler-
ingsutvalg redegjør deretter for ut- 
valgets synspunkter. Det er satt av 
god tid til spørsmål og kommentarer. 

Påmelding senest  
4. september til:

unni.wolstad@ks.no

– Innbyggerne i Trøgstad kommune 
vil verne om sitt lokale elverk fordi de 
føler trygghet ved nærhet og kompe-
tanse. Vi ser eksempler fra andre elverk 
som er blitt solgt ut av lokalsamfunnet.  
Pengene forsvinner etter et år eller 
to, og så er kommunene like fattig 
og i tillegg tappet for kompetanse og 
nærhet til vedlikehold og beredskap for 
en av samfunnets viktigste infrastruktur, 
sier Tor Erik Runhovde som ser fram  
til Defo-fellesskapet for å stanse dis-
krimineringen av distriktene. 



God beredskap krever nærhet, penger og lokalkunnskap. 

Læring etter terrorangrepene er  
et sentralt tema i stortingsmeld-
ingen. I innledningen blir det lagt 

vekt på at erfaringer fra hendelser også 
synliggjør behovet for å opprettholde 
grunnleggende funksjonsevne når 
alvorlige hendelser inntreffer. 

Kritisk infrastruktur
I et eget kapittel gjøres det klart at 
regjeringen vil styrke arbeidet med å 
sikre kritisk infrastruktur og kritiske 
samfunnsfunksjoner ved å utvikle en 
detaljert plan for å styrke og utvikle 
robustheten ved disse funksjonene. 
Her heter det blant annet at de enk-
elte virksomheter må gjøre selvsten-
dige vurderinger av risikoen knyttet 

God beredskap krever penger og nærhet
Regjeringen la i juni fram en 
stortingsmelding om sam-
funnssikkerhet (http://bit.ly/
KGGD67), og NVE har sendt 
et forslag til ny beredskaps-
forskrift på høring. – I iveren 
etter å sikre samfunnet et-
ter «vekkeren» 22. juli 2011, 
må vi ikke glemme at god 
beredskap krever penger og 
nærhet, sier daglig leder Knut 
Lockert i Defo. 

Sentralnettstariffen 2013
I protokollen om sentralnettstariffen  
for 2013 markerer Defo igjen sin 
motstand mot en marginaltaps-
beregning på +/- 15 prosent. Defo 
er fortsatt opptatt av stabile tariffer 
over tid, men en merinntekt for Stat-
nett på opp mot 50 prosent i 2013  
vil kunne tappe Statnett for likviditet. 

Defo mener at +/- 15 prosent tidvis gir 
altfor store utslag for aktørene i forhold 
til begrunnelsen bak regelen. Bruk 
av marginaltap har svært begrenset 
betydning for hvordan aktørene velger 
å kjøre sin produksjon eller benytte seg 
av forbruk. Blant annet kan marginal-
tapsberegning  virke hemmende på  
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Sentralnettbrukernes råd (tidligere 
Statnetts brukerråd) har nå fått endret 
sammensetning. Nytt medlem etter 
innstilling fra Defo er Ragny Helander 
som er administrasjonssjef i Luostejok 
Kraftlag SA i Lakselv i Finnmark. Daglig 
leder Knut Lockert i Defo er nå vara-
representant. 

Rådets sammensetning er nå slik: 

Håkon Egeland (Energi Norge)
Åshild Helland (Energi Norge)
Stein Øvstebø (Norsk Industri)
Ragny Helander (Defo)
Tomas Ivar Hallem (KS)

Vara:
Einar Westre (Energi Norge)
Margrete Slinde (Energi Norge)
Toini Løvseth (Norsk Industri)
Knut Lockert (Defo)
Bjørg Ravlo Rydsaa (KS)

Ragny Helander 
for Defo i  
brukerrådet

etablering av ny produksjon i Nord-
Norge. Defo mener derfor at Statnett  
bør gå tilbake til +/- 10 prosent. 

Overgangsordning
NVE foreslår nå å belaste merinntekt 
over 25 prosent med NVE-renten på 
7,5 prosent. Når Statnett nå varsler at 
den gjennomsnittlige merinntekten for 
kommende år vil kunne vært opp mot 50 
prosent, vil dette være en merbelastning 
som tapper selskapet for likviditet. Dette 
vil jo gjelde for en begrenset periode, og 
Defo mener derfor at Statnett må gis en 
overgangsordning dersom det gjøres i 
forståelse med Statnetts kunder. 

I løpet av høsten skal Defo fortsette å 
drøfte prisstrategi med Statnett, men da 
i forbindelse med tariffer fra 2014. 

til avhengigheten av infrastruktur og 
innsatsfaktor. «Dersom vurderingen er 
at man ikke kan klare seg uten strøm 
en periode, må man sikre seg gjennom 
reserveløsninger i form av alternative 
energikilder», heter det blant annet. 

Justis- og beredskapsdepartementet 
vil være spesielt oppmerksom på om-
råder der konsekvensene er store  
på tvers av fag- og ansvarsområder. 
Energi nevnes som et  eksempel på 
slike områder i samfunnet. 

Defo vil kommentere
– Vi opplever et økt fokus på beredskap 
i bransjen, sier Knut Lockert. Han min-
ner i den forbindelse om den pågående 
strukturdebatten, og at god beredskap 

krever nærhet og lokalkunnskap.
NVE har med utgangspunkt i et  

oppdrag fra OED gjennomgått regel- 
verket for beredskap i energiforsynin-
gen og har sendt ut et endringsforslag 
med høringsfrist 1. oktober.  

Defos beredskapsutvalg vil foreta 
en grundig vurdering av forslaget, og 
Defos høringssvar vil bli oversendt NVE 
innen fristen. 



passopp En av sommerens mørke hendelser var at halve India gikk i svart på grunn 
av dårlig linjenett. – OBS, OBS, sier Defo, slik kan det også gå i Norge dersom 
nettselskapene ikke får nødvendige rammebetingelser. 

– Aldri i verden, svarer en upålitelig kilde i NVE. – I Norge har vi et så robust 
linjenett at det aldri vil skje at 600 millioner nordmenn mister strømmen. 
– Nei, da så. 

NettOpp Nr. 12 - 2012 Side 3

Kan ikke skje i Norge!

Både politikere og embetsverk 
ønsker en optimal nettstruktur. 
Det ønsker også Defo. Men 

hver gang problemstillingen kommer 
opp, kaster konsulenter seg inn i de-
batten med enkelte store aktører med 
på lasset. De hevder bestemt at lykken 
og pengene vokser blant norske nett-
selskaper dersom vi bare kvitter oss 
med de fleste av dem. 

Tro på julenissen
Nettselskapene i Norge i dag leverer 
varene – sikker strøm til norske for-
brukere – uavhengig av størrelse. Men 
de samme selskapene står overfor 
store utfordringer, særlig knyttet til nye 
investeringer i nett. Det trengs penger, 
og noen tror fusjoner er løsningen på 
kapitalbehovet. Selvfølgelig kan det 

være noen kostnader å spare ved fu-
sjoner, men troen på at fusjoner mellom 
selskaper som har fattige eiere (kom-
muner), skal generere store summer til 
de samme innfusjonerte selskapene, er 
som å tro på julenissen. Innfusjonering 
eller salg av selskaper er ikke løsningen 
på kapitalutfordringen til nettselskapene.  

God beredskap krever kjennskap til 
nettet og det krever nærhet til hend-
elsene. På kort sikt er det mulig å 
spare penger på sentralisering, men 
konsekvensene for utfall i distriktene er 
åpenbar.

En villet politikk
Få store selskaper lokalisert i de store 
byene vil nedprioritere distriktene fordi 
det lønner seg økonomisk med dag-
ens regulering fastsatt av NVE. Med 
andre ord, det er en villet politikk fra 

Bevar de lokale energiverkene!
Nå begynner vi i Defo å bli lei av dårlige argumenter inn-
pakket i sneversynte økonomiske teorier om nettstrukturen 
i Norge. Resultatet kan bli at flere veldrevne og godt forank-
rede lokale energiverk i Norge forsvinner. 
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Her kan du lese en kortversjon av en artikkel Defos daglig leder Knut Lockert har skrevet om 
nettstrukturen i Norge. Hele artikkelen kan du lese på www.defo.no

myndighetenes side at strømmen i det 
sentrale Norge skal prioriteres og at 
distriktene skal vente på tur. 

I spørsmålet om antall energi- 
selskaper i Norge må vi ikke glemme  
de politiske ambisjoner og den verdi-
skapning som faktisk foregår i distrikt-
ene. La ikke sneversynte regnstykker 
blottet for langsiktighet og politiske  
ambisjoner, være retningsgivende i 
denne viktige strukturdebatten.  

– Det krever mye «forretningsmes-
sig kondisjon» å være tungt inne på 
eiersiden i slike teknologiselskaper, 
men veldig artig når man lykkes både 
teknisk og kommersielt, sier adm. 
direktør Jon-Erik Holst i Hammerfest 
Energi AS til NettOpp.

Kyststrømmer
Selskapet som tidligere er kjent som 
Hammerfest Strøm, vant prisen under 
Energy Ocean International Confer-
ence & Exhibition i Boston. Selskapet 
er eid av østerrikske Andritz Group, 
Hammerfest Energi og spanske 

Hammerfest Energi AS er medeier i Andritz Hydro Hammer-
fest som nylig vant prestisjeprisen  «International Pioneer 
Award» for sin innovative tidevannsturbin. 

Prestisjepris til Hammerfest Iberdrola. De installerte sin vindmølle-
lignende maskin som bruker rotorer 
til å omsette kyststrømmer til strøm, 
ved European Marine Energy Centre i 
Skottland i desember 2011. Maskinen 
leverte strøm til nettet i februar i år, 
og gikk for full kapasitet i mai. Dette 
designet er basert på en mindre som 
ble installert i Norge i 2004, som den 
første tidevannsturbinen noensinne. 
Den første utgaven har levert strøm til 
nettet siden da, og har vært operativ i 
mer enn 17 000 timer, med en oppetid 
på over 98 prosent i testperioden.
Kilde: www.petro.no

Knut Lockert har sett seg lei på sneversynte 
økonomiske teorier om nettstrukturen i Norge. 


