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Uavhengig og troverdig
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–Vi må sikre regulator og
systemansvarlig tilstrekkelig
politisk uavhengighet, slik
at de kan få gitt sine råd og
fattet sine beslutninger på et
best mulig og troverdig faglig
grunnlag, sier daglig leder
Knut Lockert i Defo.
Han vil foreløpig ikke ha noen sterk
mening om hvilke konsekvenser
Eldirektiv III med sine krav til nasjonal
regulator skal få i Norge.
– Men dette er en debatt som er
i gang, og som vi må ta på alvor. Vi
ønsker oss ikke mer byråkrati og lengre
saksbehandlingstid, ei heller såkalte
uavhengige «nøytrale» utvalg for å
vurdere NVEs og Statnetts faglige
vurderinger, sier Lockert.
Det siste vil undergrave troverdigheten og tilliten til NVE og Statnett,
mener han.

TROVERDIG
– Det vi trenger er en styrket forståelse
av at når beslutningene er fattet i disse
organene, er alle sider av saken faglig
godt vurdert.
Med andre ord en alminnelig oppfatning om at det som kommer derfra er
til å stole på. Både NVE og Statnett er

Hva nå med AMS?
Tirsdag den 25. oktober vil Defo og KS
Bedrift Energi arrangere et praktisk AMSseminar på Park Inn, Gardermoen, med råd
og veiledning for det videre arbeidet.
Bransjen får mange praktiske utfordringer
etter NVEs vedtak om at strømkundene i

med hver sin rolle satt til å sikre landets
strømforsyning og har lite å tjene på å
mele sin egen kake. Politikerne gir sine
politiske føringer gjennom etablering
av regelverk, og i en eventuell klagebehandling.

NY ORGANISASJON?
I Eldirektiv III kommer EU med mange
regler som skal styre regulators oppgaver. For å fremme et åpent og
ikke-diskriminerende kraftmarked,
skal de nasjonale regulatorene gjøres
helt uavhengig av politisk kontroll og
markedsinteresser.
Advokat Hallvard Gilje Aarseth
og advokatfullmektig Ingrid Tungen i
Advokatfirmaet Thomessen skriver i
Norge skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar
2017. Det er bakgrunnen for at Defo og KS
Bedrift Energis felles AMS-utvalg har valgt å
arrangere et seminar om det viktige arbeidet
som nå ligger foran oss.
Viktige tema for seminaret vil være:
Hvordan samarbeide om AMS? Hvordan gå
fram med forespørsler, tilbud og kontrakt?
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fagbladet Energi at gjennomføringen
av direktivet vil føre til at regulatorvirksomheten i NVE må overføres til et
nytt forvaltningsorgan. De mener at så
lenge NVE er underlagt Olje- og energidepartementet, er de ikke uavhengig av
politisk styring. «Det er klart at de nye
reglene må føre til en endring i organiseringen av den norske regulatoren»,
skriver de, og skisserer noen mulige
organisasjonsendringer.
– Uansett hvilke løsning som måtte
komme, så trenger vi et faglig sterkt
NVE som også har faglig spillerom uten
politisk innblanding i enkeltsaker, og
som tør å si fra i faglige spørsmål uten å
være redd for konsekvenser fra politisk
hold, sier Knut Lockert i Defo.
Foredragsholdere vil komme fra NVE, fra
Sverige og egne krefter.
– Dette skal være et praktisk seminar hvor deltagerne skal sitte igjen med en viktig nytteverdi,
sier lederen av AMS-utvalget, Roar Eriksen.
NettOpp vil komme tilbake med detaljert
program og påmelding i en senere utgave,
men hold av datoen 25. oktober.
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Defo-styret på nett
Det nye styret i Distriktenes energiforening, Defo møttes
for første gang etter årsmøtet og koblet seg inn på viktige
saker for høstens arbeid.
Rett etter ferien ble det avholdt styremøte på Gardermoen hvor de to nyvalgte medlemmene møtte resten
av styret for blant annet å diskutere
strategi rundt viktige saker framover.
Flere pågående saker ble diskutert,

som blant annet nettregulering, AMS,
lik strømpris og nordområdeproblematikken. Men styret ser også at nye
saker kommer opp, ikke minst flere
EU-styrte forslag som også angår
Defos medlemmer.

Veteranene
melder
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Energiveteranene har laget
sin egen Energimelding 2011.
De melder blant annet at
fordeling av nettkostnadene
mellom produksjons- og
forbrukssiden må revurderes.
Produsentene må også få
en større økonomisk risiko i
kraftmarkedet.
Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs
arbeidserfaring innen vassdrags- og
energisektoren. De har et felles mål
om at de store verdiene som ligger i
vannkraften skal komme hele befolkningen til gode.
Energiveteranenes Energimelding
har først og fremst som formål å
informere om, diskutere og belyse de
mange kompliserte sammenhenger
mellom mål og virkemidler i energipolitikken.

Defostyret som møttes 24. august: Fra venstre, styreleder Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft,
styremedlem Bjørg Brestad, Valdres Energi, styremedlem Alf Vee Midtun, Rauma Energi, styremedlem Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft og nestleder Per-Erik Ramstad, Alta Kraftlag.

Høring om målerbytte
Justervesenet har nå sendt ut på høring forskriftsendringen om skifte av
elmålere som ikke tilfredsstiller nøyaktighetskravene, slik NettOpp skrev om
i forrige utgave. Bakgrunnen for forslaget er en pressemelding fra statsråd
Trond Giske om at fristen for å skifte underkjente el-målere blir lik fristen for
innføring av AMS.
Høringsfristen er satt til 1. desember 2011. Defo vil framheve det positive
ved en slik forskriftsendring for å hindre unødvendige målerbytter i forkant av
AMS-innføringen.
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NETT OG MARKED
I denne 42 siders meldingen drøfter
og mener veteranene noe om de
fleste viktige spørsmål i energipolitikken.
Som eksempel kan nevnes at
«anleggsbidrag og fordeling av
nettkostnadene mellom produksjonsog forbrukssiden må revurderes. Sluttbrukerne belastes for hardt i dag.»
«OED/NVE bør stimulere til mer
bruk av fastprisavtaler. Ved at slike
avtaler får et stort volum, vil kraftprodusentene måtte opptre med
større ansvarlighet for kraftpriser og
leveringssikkerheten i framtiden.»

Stem på bakpartiet!
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Gluteus maximus, også kalt bakpartiet, er det partiet de fleste
nordmenn tenner på. Rumper og lår er muskler med stor funksjonell verdi, ikke minst med tanke på tunge løft i hverdagen,
skriver dn.no. For strandposering og skigåing har dette bakpartiet også sine klare fordeler, skal vi tro dn.no – og det tror vi på.
Hvilke andre partier kan vise til slik tenning både fra kvinner
og menn i alle yrker og geografiske ut- og innkanter – og som
samtidig er like viktig i hverdag som i fest? Ingen andre partier
kan vise til så mange fordeler som våre bakdeler.
Sofavelgere, kom dere ut og få form på partiet!
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