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Èn fot i bakken!
Ja, selvfølgelig skal vi ha en best mulig beredskap, 
strenge krav til leveringskvalitet, gode insentiver til  
investeringer i nettet og reaksjoner når det gjøres feil. 
Det er ikke målene Defo er uenig med NVE i – det er 
veien vi ikke alltid vil ha i samme trasé.

De gode intensjonene til NVE synes ofte å smuldre 
bort i byråkratisk detaljpirk og overreaksjoner, som til 
og med kan virke mot sin hensikt. Vårt langstrakte, 

varierte, værharde og væruberegnelige fedreland lar seg 
ikke styre av detaljer i en forskrift. Det er fleksibilitet, nærhet, 

lokalkunnskap, fagkunnskap og vilje som løser problemene 
best og raskest. 

Når den byråkratisk kartboken ikke stemmer med det  
norske terrenget, så er det også i denne sammenheng slik at – 
det er kartet som er feil. Derfor må ikke NVE ta av fra bakkenivå 
og glemme hvor vi bor – og at Norge er distriktenes land. 

Behold èn fot i bakken når det tas et skritt fram. Da er det 
ikke så lett å glemme hvor man er. 

Med klar tale og en rett på sak-holdning skal ingen være i 
tvil om hva Defo mener i aktu-elle saker. Derfor har vi også en 
god og konstruktiv dialog med NVE. Vi håper og tror at det vil 
føre til mer bakkekontakt i framtiden. 

Bjarne Langseth
Redaktør

Er dette nødvendig, NVE?
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Natt til andre juledag 2011 slo 
ekstremværet «Dagmar» til i 
Sogn og Fjordane, Møre og 
Romsdal og Trøndelag. Konse-
kvensene var store for alle typer 
infrastruktur. Men kanskje verst 
av alt: den elektriske strømmen 
vi er så avhengig av ble stoppet 
av naturens herjinger. Her følger 
et sammendrag av hva NettOpp 
skrev om konsekvensene for 
bransjen: Dagmars ødeleggelser fikk enorme konsekvenser for strømnettet.  

Foto: Stryn EnErgi

Veger, jernbanenett og kraft-
linjer er livsviktig infrastruktur  
i Norge. Men det er ingen like- 
stilling når ødeleggende orkaner  
slår til. Mens veg og jernbane 
får ekstrabevilgninger, straffes 
nettselskapene økonomisk.

Virkningen av KILE (Kvalitetsjusterte 
Inntektsrammer ved Ikke levert Energi) 
og USLA (Utbetaling ved Svært Lang-
varig Avbrudd) er kun en omfordeling  
av inntekt mellom selskapene, mener  
Lockert. Han viser til at NVE i sitt 
«Dagmar»-notat skriver: «Det er altså 
nettkundene som må betale i form av 

høyere nettleie dersom det gis dispen-
sasjon fra KILE og/eller USLA.»

Lockert stiller spørsmålet om NVE 
skjønner sin egen regulering. – Ser vi på 
hele nettvirksomheten i Norge samlet, 
vil nettkundene måtte betale alle kost-
nader forårsaket av «Dagmar.

Hele kraftbransjen organisert i Distrikt- 
enes energiforening, KS Bedrift og 
Energi Norge forventer unntak fra 
KILE-kostnader etter «Dagmar» Det 
går fram av et fellesbrev til NVE.

Begrunnelsen for at bransjen er enig 
om at det må gis dispensasjon, er at 
skadeomfanget har vært svært stort og 
uværet unikt. Dette må derfor behan-

dles som en hendelse utover hva den 
økonomiske reguleringen er ment å 
ivareta.

«Våre medlemmer vil søke om fritak 
fra KILE-kostnadene enkeltvis, og 
unntakene må gis i de tilfeller hvor  
den økonomiske belastningen av KILE 
og andre kostnader som følge av  
Dagmar er stor», heter det blant  
annet i brevet.

Ingen likestilling for Dagmar
Hvorfor er det slik forskjellsbe-

handling, spør daglig leder 
Knut Lockert i Defo. – Finnes 

det noen fornuftig forklaring på at slik 
infrastruktur skal behandles forskjellig?

– Disse ordningene har til hensikt å 
gi insentiver til å vedlikeholde og fornye 
overføringsnettet, opprettholde en god 
beredskap i vid forstand, samt gjenopp-
rette forsyningen så raskt som mulig 
etter avbrudd, sier avdelingsdirektør 

Marit Lundteigen Fossdal i NVE. – Nett-
selskapene må innrette seg etter det 
regelverket som gjelder. At overskud-
det i selskapene reduseres, fritar ikke 
selskapene for noen plikter. Vi legger  
til grunn at eierne vil tilføre nettselskap-
ene kapital dersom det er nødvendig 
for å finansiere investeringer som skal 
sikre framtidig strømforsyning. Vi ser 
imidlertid at dette kan bli utfordrende 
for enkelte. 

– Kan nettselskapene håndtere 
risikoen ved KILE-belastninger et-
ter hendelser som «Dagmar» uten 
store konsekvenser, spør nettsjef 
Jan Erik Brattbakk i Ringeriks-
Kraft. – Dette kan påvirke hvordan 
mulige investorer oppfatter verdi-
ene av nettaktiva, sier direktør Lars 
Ove Skorpen i Pareto Securites AS.

– Slike ordninger som gjelder for 
nettselskapene når selv de mest 
utventede og sjeldne orkanherjinger 
slår til, er det ingen andre bedrifter 
eller investeringsobjekter som har, sier 
Brattbakk.

– Når vassdrags- og energidirektør 
Per Sanderud uttaler at «vårt hoved-
fokus er å se på hva vi kan gjøre for å 
unngå at så mange mister strømmen 
i fremtiden», så er jo ikke det uviktig. 
– Men da kan ikke Sanderud se på 
at økonomien til selskapene blåser 
bort, med de konsekvenser dette får 
for leveringssikkerheten, sier Knut 
Lockert.

Ville du investert 
i en slik risiko?

Flaks og uflaks med Dagmar
De selskapene som ble truffet av «Dagmar» hadde uflaks og 
får redusert sin inntekt. De som slapp unna hadde flaksen på 
sin side og får økt sin inntekt. – Vi kan ikke ha en regulering 
basert på tilfeldighetsprinsippet, sier Knut Lockert.

Bransjen samles om unntakskrav



Er det et statsrådsskifte vi ikke har fått med oss i virvaret av taburettbytter?  
Eller er det vår aldri hvilende olje- og energiminister fra Senterpartiet og etter-
kommer av sin bestefar, som bare har markert en navnefornybar milepæl? 

Moen tro det.
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passopp

Bli husket og sitert!

Defo i vekst
Distriktenes energiforening, Defo har fått fire nye medlemmer 
hittil i år. Det er Kragerø Energi AS, Røros E-verk AS, Midt-
Telemark Energi AS og Trøgstad Elverk AS, som nå har sluttet 
seg til distriktenes egen energiorganisasjon. 

Daglig leder Knut Lockert kan glede seg over at 
Defo har fått fire nye medlemmer i år.

Dette oppfatter vi som at stadig 
flere selskaper i bransjen nå ser 
at det er Defo som er den organi- 

sasjonen som er nærmest til å ta vare 
på distriktsenergiverkenes identitet, og  
som er ivaretaker av distriktenes inter-
esser, sier daglig leder Knut Lockert i en 
kommentar til NettOpp.

Strukturdebatten
– Den pågående strukturdebatten om 
antall og størrelser på energiselskap i 
Norge har gjort det mer aktuelt enn før 
å rette søkelyset mot distriktsenergi-
verkenes betydning for å opprettholde 
levende lokalsamfunn. En riktig struktur 
krever at Distrikts-Norge blir tatt på 
alvor, sier Knut Lockert.

Og det er strukturdebatten som blir 
brukt som ett av hovedargumentene for 
å melde seg inn i Defo. Som adm. dir-
ektør Håkon Kåre Svendsen i Kragerø 
Energi sier til NettOpp: – Med den 
omstruktureringen som NVE nå signal-
iserer, så ser vi det som svært viktig å 
være på de arenaene som kan påvirke 
vår framtid i samarbeid med som kan 
nå fram.

Vår eksistens
Adm. direktør Anders Rønning i Røros 
E-verk går så langt som å si at «det 
handler om vår eksistens». – På en del 
områder blir ikke våre interesser ivare-
tatt, og her ser vi at Defo kan være den 
rette støttespilleren, sier Anders. 

Med Midt-Telemark Energi AS som 
nytt medlem, er Telemark blitt et solid 
Defo-fylke med seks selskaper organi-
sert i Distriktenes energiforening. Også 
dette selskapet er et kraftsenter i lokal-
samfunnet. 

Allianser
Trøgstad Elverk har erfaring med alli-
anser i sin virksomhet. 

– Det er denne erfaringen som er det 
viktigste argumentet for å bli medlem i 
Defo, sier elverksjef 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 
ufordringer, sier han.

Ta kontakt for 
medlemskap!
Har også din bedrift behov for et 
fellesskap som tar distriktsenergi-
verkene på alvor? 

Ta kontakt med daglig leder  
Knut Lockert på telefon: 91 18 77 13
eller på mail: knut.lockert@defo.no
Sjekk også vår hjemmeside 
www.defo.no

NettOpp noe for deg!
Defos kommunikasjonsnett 
NettOpp kan nettopp være 
noe for deg. 

NettOpp utgis av Distriktenes 
energiforening, Defo, og kommer 
ut 20 ganger i året. Det blir lagt 
ut på Defos hjemmeside og sendt 
per mail gratis til de som ønsker å 
motta det. 

NettOpp har eksistert i seks år, og 
har i dag om lag 550 abonnenter. 
NettOpp er kjent for å gå rett på 
sak med klare meninger om viktige 
saker for Defos medlemmer. 

Ønsker du å holde deg oppdatert om 
viktige saker som angår distrikts-
energiverkene i Norge? 

Meld deg på som abonnent på: 
www.defo.no 

Under siste NettOpp finner du 
abonnér-knappen, eller direkte: 

www.defo.no/jaj_newsletter/
subscribe

«En katastrofe av en foredragsholder, men han huskes og siteres», blir 
det sagt om foredragsholderen Sigvart S Leipingen. «Sigvart er så langt 
i fra den skarpeste kniven i skuffen, men han har klokketro på egen 
fortreffelighet og evner», heter det blant annet på Sigvarts hjemmeside 
www.konferansehumor.no.»

PassOpp ser ikke bort fra at det kan bli noen slike S Leipinger på NVEs 
«Norges energidager» i Holmenkollen. I nabolaget skjer det jo at noen 
lander på kulen – og det er jo de som huskes.
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DefO/KSBS felleS Nett-
reguleriNgSutvalg
Leder: Arne Nybråten
VOKKS

DefO/KSBS felleS  
aMS/BreDBåNDSutvalg
Leder: Roar Eriksen
Hålogaland Kraft AS

BereDSKapSutvalget
Leder: Jan-Erik Brattbakk
Ringeriks-Kraft AS

DefO/KSBS felleS 
Nettariffutvalg
Leder: Tormod Stene
Nordmøre Energiverk AS

NOrDOMråDeutvalget
Leder: Per-Erik Ramstad
Alta Kraftlag SA 

StruKturutvalget
Ikke valgt leder

OMSetNiNgSutvalget
Under etablering

Defo er en medlemsorganisasjon for distriktsenergiverk med formål å styrke 
medlemsbedriftenes rammevilkår og på den måten bidra til lokal næringsutvikling.

Defos 
administrasjon

fagutvalgene

Daglig leDer 
Knut Lockert 
Tlf. 91 18 77 13 / knut.lockert@defo.no

reDaKtør
Bjarne Langseth 
Tlf. 91 30 03 12 / redaktor@defo.no

Defo har vel 60 medlemmer spredt rundt i hele 
landet fra Honningsvåg i nord til Drangedal i sør. 
Hovedkontoret er i Oslo med en liten administra-
sjon, men med 6–8 aktive arbeidsutvalg har Defo 
en omfattende virksomhet. Utvalgene arbeider 
med utredninger, høringsuttalelser og vurderinger 

av alle aktuelle energisaker.
Defo vet at solide lokale energiverk er viktige 

som næringsutviklere i eget distrikt. Vi ønsker oss 
derfor en utvikling der de lokale energiverkene 
skal ha et fortsatt robust grunnlag for videre drift 
og vekst.

Defos fagutvalg utgjør kjernen i organisasjonens arbeid. Utvalgene opp-
nevnes for å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver for kortere eller lengre 
perioder, og er sammensatt av høyt kompetente fagfolk fra medlemsverk  
og samarbeidspartner KS Bedrift Energi. De utfører et bredt arbeid med 
utredninger, høringsuttalelser og vurderinger av alle aktuelle energisaker. 

eilif aMuNDSeN 
Styreleder
Hålogaland Kraft AS

per-eriK raMStaD
Nestleder
Alta Kraftlag SA

Bjørg BreStaD 
Styremedlem 
ValdresEnergi AS 

aNDerS røNNiNg 
Styremedlem 
Røros E-verk AS

alf vee MiDtuN 
Styremedlem 
Rauma Energi AS 

jaN-eriK BrattBaKK
Styremedlem
Ringeriks-Kraft AS 

Dette er Distriktenes energiforening, Defo:


