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Medlemsblad for Defo

Distriktenes energiforening, Defo 
og KS Bedrift Energi har nylig 
utført en spørreundersøkelse 

om bredbånd blant ca 85 medlems-
verk. Hele 73 prosent av verkene som 
responderte på undersøkelsen svarte at 
de hadde egen bredbåndsvirksomhet,  
og vel 97 prosent svarer at det er fiber-
teknologi de satser på. 

Samfunnshensyn
Utgangspunktet for undersøkelsen var 
påstanden om at «uten energisektoren 
med deres lokale eiere, hadde det ikke  
vært mye reelt bredbånd i Distrikts-Norge».  
Denne påstanden ble grundig doku-
mentert ved at vel 26 prosent svarte at 
motivet for satsingen på bredbånd kun 
var av samfunnsmessige hensyn og om 
lag 73 prosent svarte at motivet var en 
kombinasjon av samfunnsmessige hen-
syn og markedsøkonomiske muligheter. 

Ingen svarte at de satset på bred-
bånd kun ut fra markedsøkonomiske 
muligheter. 

Tar indrefileten
– De store kommersielle bredbånds-
aktørene konsentrerer seg ofte om 
«indrefileten» og tar ikke hensyn til 
områder hvor befolkningsgrunnlaget 
ikke svarer til selskapenes økonomiske 
avkastningskrav, sier leder av Defo og 
KS Bedrifts felles AMS/Bredbåndutvalg, 
Morten Braarud til NettOpp. 

Distriktsenergiverkenes bred-
båndsatsing er i stor grad 
motivert ut fra samfunnsnytte.  
Kun markedsøkonomiske 
muligheter er ikke noe motiv. 
Lokale everk er sterkt med-
virkende til å bygge Distrikts-
Norge.

Lokale everk bygger Distrikts-Norge

Han mener at disse områdene ofte blir 
overlatt til seg selv gjennom å be-
nytte mobilnettet med de kvalitets- og 
kapasitetsforskjeller det betyr. – Her 
kommer igjen energiselskapene inn med 
sitt langsiktige perspektiv og samfunns-
engasjement, selv om de også har krav 
til avkastning på sine investeringer, sier 
Braarud. 

Lokalt og samarbeid 
En lokal satsing i egen regi er veldig 
viktig, mener om lag 68 prosent av de 
spurte. Vel 97 prosent mener det er litt 
viktig eller veldig viktig med lokal satsing 
i egen regi i forhold til andre oppgaver. 

Hele 90 prosent svarer ja på spørs-
målet om de samarbeider med andre 
nett/bredbåndsaktører i området. Det 
er da snakk om samarbeid i forbindelse 
med innkjøp, kompetansedeling, nettut-
bygging eller lignende. 

– Økonomiske delingsmodeller mel-
lom kunde, nettbygger og det offentlige 
er nyttig å tenke gjennom, sier Morten 
Braarud. Han viser til at dugnadsånden  
er stor ute i distriktene. – Hvem har 

bedre forutsetninger enn de lokale 
e-verkene til å understøtte den lokale 
innsatsviljen, spør Morten Braarud. 

Utfordringer
Det byr selvfølgelig på mange utfor-
dringer når små og mellomstore energi-
selskaper tar slike samfunnsløft som 
det gjøres her. Den største utfordringen 
er å få nok kundeopptak til å forsvare 
investeringene. Det mener 73 prosent 
av de spurte. Om lag 40 prosent peker 
på kompetansetilgangen som en stor 
utfordring, og vel 37 prosent ser kon-
kurranse fra andre aktører som en utfor-
dring. Også graveregimet er av mange 
oppfattet som en utfordring. 

– Det er i dag neste like mange  
graveinstrukser som det er antall  
kommuner. Det betyr uforutsigbarhet i 
byggekostnadene. I verste fall kan det 
føre til helt stopp i utbyggingen. Når 
man tenker på at det er kommunene 
som eier selskapene, synes det merke-
lig at man ikke kan samles om et felles 
og forutsigbart regelverk, sier utvalgs-
leder Morten Braarud til NettOpp. 

Foto: Bjarne Langseth

Lokale everk er sterkt medvirkende til å bygge Distrikts-Norge. De store kommersielle 
bredbåndsaktørene konsentrerer seg derimot om «indrefileten», mener Morten Braarud (innfelt). 

Foto: Øver eiker energi as (innFeLt)
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Konkurs på tilfeldigheter

I høringsdokumentet fra NVE om end-
ring i kontrollforskriften foreslås blant 
annet en endring av minimumsavkast-
ningen som nettselskapene skal være 
sikret gjennom den økonomiske regule-
ringen. NVE foreslår at grensen endres 
fra to til null prosent beregnet som et 
gjennomsnitt over de siste fem år. Men 
at den på sikt må fjernes helt. 

Kan ryke på orkan 
– Vi kan være med på å diskutere en 
justering av minimumavkastningen for å 
fjerne spekulasjonsmuligheter, sier dag-
lig leder Knut Lockert i Defo. – Men man 
kan jo komme i en svært dårlig situa-
sjon et spesifikt år og dermed reddes av 
minimumsavkastningen dette året. 

Samarbeid gir overskudd
HemneNett AS bygger fiber 
med overskudd i sitt lokale  
område i Sør-Trøndelag. Men 
uten samarbeid og støtte fra 
fylkeskommunen hadde det 
ikke vært aktuelt.

Kundegrunnlaget er for lite og 
bosetningen er for spredt til at vi 
kunne klart dette uten støtte, sier 

daglig leder Jostein Folgerø i Hem-
neNett AS til NettOpp. Han viser til at 
bedriftens fiber vokser seg sakte men 
sikkert gjennom kommunene, men at 
de må bruke tid på dette. 

Gode markedsandeler 
– Som lokal leverandør oppnår vi gode 
markedsandeler hos private og små 
bedrifter, sier Folgerø, men kjedene og 
offentlige etater utenom kommunene er 
sjelden kunder hos det lokale selskapet. 
Da bygger de faktisk selv fiber fram til 

enkeltkunder, selv om de i mange til-
feller kan leie lokalt. 

Lokal kunnskap
Folgerø har tro på at fiber skal brukes 
også i framtiden, og at behovet øker. 
– Vi har drevet vår fiber- og bredbånd-
satsing med overskudd de siste årene 

og vil fortsatt bruke av dette overskud-
det til nye investeringer i lokal fiber til 
store glede for kundene i vårt område, 
sier Jostein Folgerø i HemneNett AS 
på Kyrksæterøyra. Han presiserer at 
selskapet bygger lokal kunnskap i 
konsernets bedrifter som selv står for 
utbyggingen. 

Lockert viser i den sammenheng til at 
orkaner som Dagmar kan slå svært 
uheldig ut for tilfeldige selskaper og 
påføre de kostnader som uten en slik 
sikkerhetsventil kan før til konkurs. 

– Kundene er ikke tjent med at nett-
selskapet går konkurs, ei heller bran-
sjens omdømme, sier Lockert. 

Regulering til konkurs
Nettselskapene driver monopolvirksom-
het og er regulert av myndighetene. 
Enhver endring i reguleringen kan både 
bedre og svekke et selskaps resultat. 

– I praksis kan en endring i regule-
ringen drive et selskap til å innlevere 
en konkursbegjæring om man fjerner 
minimumsavkastningen, sier Lockert. 
– Fjerner man minimumsavkastningen 
krever det en perfekt regulering, og det 
har vi ikke. 

Krever avklaring
Leder av Defo og KS Bedrift Energis 
nettreguleringsutvalg, Arne Nybråten, 
peker på en situasjon der et nett-
selskap ikke får dekket sine kostnader 

og må kutte slik at driften ikke lenger er 
forsvarlig eller at lover og forskrifter ikke 
kan følges. 

– Hva vil myndighetene da gjøre, 
spør han. – Hva gjøres dersom eier 
av nettselskapet ikke får solgt eller vil 
selge til den pris som eventuelt blir 
tilbudt? Finnes det hjemmel til å konfis-
kere nettanleggene?

– Her er det en rekke problem- 
stillinger som gjør at NVE ikke bør  
fjerne minimumsavkastningen, sier  
Arne Nybråten til NettOpp. 

Fra signeringen av HemneNetts siste utbyggingsprosjekt i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkes- 
kommune. Jostein Folgerø fra HemneNett AS (t.h.) og Pål Magnar Dahlø fra fylkeskommunen. 

Foto: hem
nenett as

En tilfeldig orkan eller en uheldig  
regulering kan føre til konkurs for 
et nettselskap dersom minimums-
avkastningen fjernes helt. Defo 
vil på det sterkeste advare mot å 
fjerne minimumsavkastningen. 
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Defo er en medlemsorganisasjon for distriktsenergiverk med formål å styrke medlems-
bedriftenes rammevilkår og på den måten bidra til lokal næringsutvikling.

Defos 
administrasjon

RÅDGIVER
Arvid Bekjorden
Tlf 917 79 722 / arvid.bekjorden@defo.no 

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 68 medlemmer spredt rundt 
i hele landet fra Honningsvåg i nord 
til Drangedal i sør. Hovedkontoret er 
i Oslo med en liten administrasjon, 
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 energi-
verk 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.

Arvid Bekjorden (55) kom i høst inn i Defos admi-
nistrasjon med kraft i frasparkene både faglig og 
fysisk. Hans brede bransjeerfaring fra smått og 
stort, og fra inn- og utland, gjør ham godt egnet til 
å serve medlemmenes behov i god Defo-ånd. 

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:

Arvid stiftet bekjentskap med  
Defo mens han var adm. direktør 
i Stranda Energi. Han kom inn i 
styret og fikk enda mer sans for 
organisasjonen. 

– Da mulighetene åpnet seg 
var jeg ikke i tvil om at her vil jeg 
jobbe. Nå kan jeg få utnyttet min 
brede kompetanse til å bidra til å 
hjelpe medlemsbedriftene inn på 
rett spor, sier Arvid til NettOpp.

– Med ansettelsen av Arvid skal 
vi bli bedre på det vi gjør i dag og 
samtidig redusere sårbarheten i 
administrasjonen, sier daglig leder 
Knut Lockert. – Nå har vi back-
up og kan være mer tilgjengelig. 
I tillegg skal vi øke trykket og bli 
bedre på å serve medlemmene 
våre i alle aktuelle problemstillinger 
som angår distriktsenergiverkenes 
rammebetingelser, sier Lockert.

En erfaren kraft
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DEfO/KsBs fEllEs 
NEttREGulERINGsutValG
Leder: Arne Nybråten
VOKKS

Mandat/Arbeidsoppgaver: 
Nettreguleringsutvalget skal bidra til at ram-
mereguleringen av selskapene gjør det mulig 
å drive nettvirksomhet i Norge og distriktene 
på en best mulig måte. 

DEfO/KsBs fEllEs 
aMs/BREDBÅNDutValG
Leder: Morten Braarud
Øvre Eiker Energi AS

Mandat/arbeidsoppgaver: 
Utvalget skal prioritere arbeid med toveis-
kommunikasjon for kWh-innhenting, utarbei-
delse av standardkontrakter for bredbånd og 
problemstillinger rundt nærføring av høyspent/ 
lavspent og DBSs forskrifter. 

DEfO/KsBs fEllEs 
NEttaRIffutValG
Leder: Tormod Stene 
Nordmøre Energiverk AS

Mandat/arbeidsoppgaver: 
Nettariffutvalget skal se på tariffspørsmål og 
arbeide for at tariffen får en profil i tråd med 
Defos ønske om å bidra til lokal næringsutvik-
ling og et levende lokalsamfunn. 

NORDOMRÅDEutValGEt
Leder: Per-Erik Ramstad
Alta Kraftlag SA

Mandat/arbeidsoppgaver: 
Den overordnede målsetningen med nord-
områdeutvalget er å bidra til å forbedre 
forsyningssikkerheten i nordområdene, 
tilrettelegge for en industriell utvikling basert 
på fornybar energiproduksjon som vindkraft, 
gasskraft med CO2-håndtering og samarbeide 
med Russland. Dette skal oppnås ved å drive 

aktiv informasjons- og lobbyvirksomhet i de 
sentrale miljøene i nordområdene og blant 
sentrale myndigheter. 

BEREDsKaPsutValGEt
Leder: Jan-Erik Brattbakk
Ringeriks-Kraft AS

Mandat/arbeidsoppgaver: 
Beredskaps-utvalget skal bidra til en bered-
skap som tar hensyn til samfunnets sårbarhet. 
Beredskapsutvalget skal bidra til at økono-
miske rammevilkår ses i sammenheng med 
beredskap. Beredskapsutvalget bør bidra til 
at beredskapsarbeidet inngår i daglig drift, 
vedlikehold og investeringer. 

stRuKtuRutValGEt
Leder: Andres Sætre
Tinn Energi AS 

Mandat/arbeidsoppgaver: 
Strukturutvalget skal bidra til en balansert  
debatt i forbindelse med strukturendringer  
der alle hensyn belyses. 

DEfO/KsBs fEllEs 
KRaftOMsEtNINGsutValG
Leder: Alf Vee Midtun
Rauma Energi AS

Mandat/arbeidsoppgaver: 
Kraftomsetningsutvalget skal vurdere  
utviklingen av kraftmarkedet i Norge, og  
drøfte forhold som påvirker rammene for 
energiselskapene. 
Kraftomsetningsutvalget skal særlig se på 
arbeidet med leverandør-sentrisk modell  
og et felles nordisk slutt-brukermarked. 
Kraftomsetningsutvalget skal bidra til  
at medlemsbedriftene får kunnskap om  
endringer som kommer i kraftmarkedet,  
slik at medlemsbedriftene får anledning til  
å delta, påvirke og bringe klarhet i endringer  
i regelverket. 

fagutvalgene
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. 

Foto: Bjarne Langseth.

Slik arbeider Distriktenes 
energiforening, Defo: 

Har også din bedrift behov for  
et fellesskap som tar distrikts-
energiverkene 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 

Ta kontakt for 
medlemskap!

NettOpp noe for deg!

Defos medlemsblad 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 sju 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. 

Meld deg på som abonnent på: 
www.defo.no 
Under siste NettOpp finner du 
abonnér-knappen, eller direkte:
www.defo.no/jaj_newsletter/ 
subscribe/2 


