
Hele hotellet er satt av til arrange-
mentet, og her er det høy kvalitet  
på alt. Standarden på rom og 

spisesal er av ypperste klasse, og hotel-
let har ett av de beste spaanleggene i 
Norge. Møtelokalene og utstillerlokalene 
er også svært godt tilpasset våre behov. 

Fjell, dal og foss
Det faglige programmet på fagdagene 
er ikke klart enda, men det skal komme 
på plass med samme høye kvalitet som 
deltagerne på Defos fagdag har vært 
vant til. Det blir ankomst tirsdag den  
26. mai og så blir det foredrag onsdagen  
med fortsettelse torsdagen som avslut-
tes med årsmøte før lunsj.  

Når det gjelder utflukter er flere detaljer  
på plass. Det blir utflukt med buss til 
Lovatnet og en båttur som vil være en 
spektakulær opplevelse med fjell, dal, 
bre og foss slik bare Vestlandet kan 
tilby. Det blir besøk i Kjenndalsstova 
med beverting, og det blir guiding med 
blant annet beskrivelser av de to store 
rastragediene i dette området da  
Ramnefjellet raste ut i 1905 og i 1936. 

Reiseruter 
Åstedet for Defos årsmøte 2015 ligger 
i Loen i Stryn kommune. Dit kan du 
komme med bil. Avstanden er knapt 50 
mil fra Oslo og vel 40 mil fra Trondheim. 
Av nærliggende flyplasser er Sandane 
i Nordfjord og Hovden Ørsta/Volda de 
nærmeste. Derfra til Loen er det om 
lag én times kjøring. Disse flyplassene 
har imidlertid liten kapasitet, slik at den 
mest aktuell flyplassen for de fleste vil 
være Vigra flyplass ved Ålesund. Derfor 

Fag, fjord og fjell
Defos årsmøte med fagdag 2015 blir avholdt 26.–28. mai 
med faglig tyngde blant fjord og fjell på Hotel Alexandra i 
Loen. Hold av datoene og begynn å gled deg!

Hotel Alexandra i Loen har høy kvalitet på alt. 
Standarden på rom og spisesal er av ypperste 

klasse, og hotellet har ett av de beste spa- 
anleggene i landet. 
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Båttur med guiding på Lovatnet vil bli en spektakulær opplevelse med fjell, dal, bre og foss slik bare 
Vestlandet kan tilby. Det blir også besøk i Kjenndalsstova med beverting.   FOTO: JANNE ELIN ALSAKER

vil Defo sette opp buss fra Vigra til  
arrangementet på Hotel Alexander i 
Loen. Aktuelle ankomsttider tirsdag  
den 26. mai 2015 i henhold til rute-
programmet er: 

•	Norwegian:	Avgang	Gardermoen	 
kl 1505 med ankomst Vigra 1605. 

•	SAS:	Avgang	Gardermoen	 
kl 1515 med ankomst Vigra 1610. 

Aktuelle returmuligheter torsdag den 
28. mai er: 

•	SAS	og	Norwegian:	Avgang	Vigra	 
kl	1635	med	ankomst	Gardermoen	kl	
1730. 

Det blir satt opp buss som er tilpasset 
disse rutetidene, og en lokalkjent guide 
vil gjøre den tre timer lange bussturen 
både hyggelig og interessant.  

Start planleggingen! Nyttige innspill 
og store opplevelser er i vente!
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På konkurransetilsynets liste i  
dag er kun omtrent halvparten  
av de tilbudte avtalene i strøm-

markedet representert i følge en analy-
se. Den viser også at de fleste kundene 
(ca 60 prosent) er på avtaler som ikke 
framgår av Kraftprisoversikten. Dagens 
kraftprisportal reflekterer med andre  
ord ikke realitetene i det norske kraft-
markedet. 

Nå har Stortinget bestemt at det skal 
utvikles en ny strømprisportal. Den skal 
gjøre det lettere for forbrukerne å sam-
menligne strømpriser, orientere seg i 
markedet og vurdere om det lønner  
seg å skifte strømavtale eller strøm- 
leverandør. Samtidig skal portalen  
bidra til skjerpet konkurranse i strøm-
markedet. 

Villeder kundene
På samarbeidsmøtet med Forbruker-
rådet og NVE om prosjektet var Defo re-
presentert med rådgiver Arvid Bekjorden 
i Defo og Stein Inge Alstad fra Stange 
Energi. KS Bedrift var også representert. 

Fra Defos side ble det blant annet 
framhevet at det har vært aktører som 
har villedet kundene gjennom mange 
år med såkalte topp-fem- eller topp-
ti-garanti. De tror de er sikret en pris 
blant de fem eller ti billigste, men får et 
produkt der de sammenlignes med et 
utvalg leverandører som ikke er blant de 
billigste, men heller blant de største. 

– Dette er å villede kundene, sier 
Arvid Bekjorden til NettOpp. Han sier at 
dette ble tatt opp på møtet og det ble 
bedt om at slike produkter synliggjøres i 
den nye portalen. 

Mer inn i portalen
Av andre saker som ble tatt opp på 
møtet, nevner Bekjorden at Statnett  
bør beregne en JIP (forbruksprofil) for 
dagens fem prisområder, og be alle 
aktørene om å bruke denne nå de 
beregner sine spotprodukter på den nye 
portalen. Dette vil skje automatisk når 
Elhuben og AMS er klar. 

Det ble også bedt om at store avtaler 
fra firmaer og organisasjoner kommer 

Må få konkurrere på like vilkår
Defo deltar i arbeidet med å utarbeide en ny strømprisportal. Formålet er å skape like og rett-
ferdige konkurransevilkår som skal komme forbrukerne og aktørene til gode. – Vi er positive 
til formålet med en slik endring, sier leder av Defo og KS Bedrift Energis kraftomsetnings-
utvalg, Alf Vee Midtun til NettOpp. 

En ny strømprisportal skal sikre like og rettferdige konkurransevilkår som skal komme  
forbrukerne og aktørene til gode. 
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Portalen skal være klar senest i løpet av 
juni 2015. 

Følges opp av utvalg
I tillegg til disse innspillene i prosjektet 
Kraftprisportal, vil Defo også gi innspill 
på NVEs utsendte forslag til forskrift om 
rapporteringsplikt for kraftleverings- 
avtaler som er på høring. Både kraft-
prisportal og høringen fra NVE var tema 
på kraftomsetningsutvalgets møte den 
16. september. Til dette møtet kom to 
personer fra NVE, samt prosjektleder 
Bjørnar Angell fra Forbrukerrådet for å 
orientere utvalget. Det ble også orien-
tert om status for en-faktura-saken. 

NettOpp vil følge opp disse sakene i 
senere utgaver. 

inn i den nye portalen. Likedan at alle 
gebyrer kommer riktig inn i beregningen 
slik at de som kan ta imot Efaktura og 
lignende, slipper å få gebyrer. Alle må 
også ta med grønne sertifikater i bereg-
ningen av sin pris. 

Det vil også komme et felt der man 
kan legge inn ekstra fordeler, tjenester 
eller vilkår gjennom produktet, men som 
ikke er beregnet i prisen. Det kan være 
rabatt på heiskort, hotell, forsikringer, 
bindingstid og lignende. Mye vil altså 
bli bygd opp etter samme modell som 
finansportalen der en effektiv rente skal 
synliggjøres. Det vil også være en bestil-
lingsfunksjon der kundene kan trykke på 
en knapp der det er en automatisk link 
videre inn til leverandørenes produkt. 
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Sola skinner og strømprisene er lave. Oljeprisen faller og 
bensinprisene står i fare for å bli lavere. På toppen av det 
hele ryker alle elbilfordelene.

Det er som Finansavisen sier:  
Det er aldri lett å ta sukkertøy fra barn. 

Tar sukkertøy fra barn
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Netteier må være med å stille krav
FOTO: W

W
W

.DENSTOREDANSKE.DK

Defo og KS Bedrift Energi arrangerer 
14. januar 2015 et bredbåndskonferanse 
med tittelen «Energiselskapenes fiber-
satsing: Strategier og muligheter 2015». 

Seminaret blir holdt på KS Agenda Møte-
senter i Kommunenes Hus, Haakon VIIs 
gate 9 og vil vare fra kl 1030 til 1700.  

Programmet er ikke helt på plass enda, men 
første del vil være konsentrert om dagens 
rammer og muligheter, mens andre del vil 
se nærmere på strategier for framtiden. 

Vi vil kommen nærmere tilbake til 
foredragsholdere og detaljer i program-
met, men allerede nå kan du merke av i 
kalenderen onsdag 14. januar 2015. 

Bredbåndskonferanse 14. januar

Nettselskapene må tas med på råd tidlig  
i behandlingsprosessen for nye vindkraftverk, 
mener Defo.

Møtet den 20. august åpnet med et 
innlegg fra Bjørn Rønning i Norsk 
fiberforum i IKT Norge. Han presiserte 
at den viktigste oppgaven i høst er å 
komme med innspill til regjeringens 
EKOM-plan. Nexia skal lage IKT Norges  
bidrag til regjeringen i høst, og så skal 
regjeringen utarbeide sin EKOM-plan 

for framleggelse i Stortinget til våren. 
Nexia må ha innspill innen oktober. 

Utvalget arbeider med et konkret 
innspill til Nexia innen fristen. 

Høringer
Aktuelle høringer for utvalget er for-
skriftsendring om plusskundeordning, 

og en forskriftsendring som også 
omhandler Elhub og NBS. For begge 
disse høringen ønsker utvalget å kom-
me med innspill til Defo og KS Bedrift 
Energi før høringssvarene sendes. 

Det ble også besluttet å avholde en 
bredbåndskonferanse i januar 2015 
hos KS Agenda.  

NYTT FRA UTVALGENE:   Defo og KS Bedrift Energis AMS/Bredbåndsutvalg

Vindmøller trenger et stabilt nett 
med høy kvalitet for at ikke andre 
kunder skal bli skadelidende. Det 
er derfor viktig at netteier får være 
med å stille krav til riktig kvalitet, 
mener Defo. 

På generelt grunnlag er Defo positiv 
til at forskriften blir justert slik at det 
kan bli enda lettere å bygge ut forny-
bar energi, herunder også flere små 
vindkraftverk. Det skriver Defo blant 
annet i sitt høringssvar til Olje- og 
energidepartementet om forslaget til 
endring i energilovforskriften. Dette tror 
organisasjonen også vil kunne bidra til 
mer verdiskapning og trygge utsatte 
arbeidsplasser. 

Leveringskvalitet
Det bemerkes i høringssvaret at Defos 
medlemmer har vært med å utvikle 
strømnettet i Norge til et av de beste i 
verden på kvalitet. Det vises i den sam-
menheng til at antall avbrudd per kunde 
er redusert fra 2,89 til 1,60 i perioden 
2004–2012.  

For å være trygg på at denne utvik-
lingen fortsetter, anbefaler vi at man 
tar med nettselskapene på råd tidlig i 
behandlingsprosessen for nye vindkraft-
verk, heter det i høringssvaret. 

Det vises til de utfordringer vindkraft-
verk kan gi for leveringsskvaliteten til 
resten av kundene som er tilknyttet 
nettet. Det er derfor viktig at netteier får 
være med å stille krav til riktig kvalitet 
på vindmøllene. Dette bør skrives inn 
i den kommunale veilederen, mener 
Defo. 

Defo presiserer også i brevet viktig-
heten av likebehandling, og at den kan 
trygges ved at nettselskapene kommer 
tidlig med i prosessen. Når OED mener 
at det kun bør anbefales at det skal leg-
ges ved en saksuttalelse fra det lokale 
nettselskap, så mener Defo at dette bør 
være et krav. 


