
De såkalte samfunnsøkonomiske 
fordelene ved selskapsmessig 
og funksjonelt skille for alle har 

også sine bakdeler. 
– For å se hele regnestykket må også 

utgiftssiden tas med, sier daglig leder 
Knut Lockert i Defo. 

Lissepasning til Lien
– Vi er naturligvis for at selskapene skal 
opptre nøytralt, 100 prosent, men vi tror 
ikke noe på at forslaget om selskaps-
messig og funksjonelt skille er veien å 
gå når vi ser forslagets nedside, sier 
Knut Lockert.  

Lockert mener også at dette er dyrt 
og unødvendig, tatt i betraktning andre 
kommende regler om internkjøp. Ikke 
minst gjelder det innføringen av El-
huben, som i praksis vil sikre et skille 
mellom kraft og nett. 

– Dessuten vil dette radere ut en rekke 
mindre energiverk med konsekvenser 
langt utover forslagets intensjon om økt 
nøytralitet. Dersom det er dette som er 
den reelle hensikten må man si det, og i 
så fall har Tord Lien fått en lissepasning 
fra Reitenutvalget, sier Knut Lockert i en 
kommentar til NettOpp.  

 
3,4 milliarder 
EC Group har utført beregninger av 
økonomiske og organisatoriske konse- 
kvenser for Nord-Salten Kraft AS i  
forbindelse med energiselskapets  
utarbeidelse av høringssvaret om  
Reitenrapporten. Her får Nord-Salten 
Kraft estimert en økning i totale utgifter 
på inntil 34 millioner kroner (nåverdi- 
forutsetninger: 15 år og 7 prosent  
diskonteringsrente). 

Skille vil koste minst tre milliarder
Innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille for alle er estimert til en kostnad på 3–4  
milliarder kroner. Dette er et grovt anslag fra Defos side basert på beregninger Defo har utført 
med bakgrunn i EC Groups konsekvensrapport for Nord-Salten Kraft AS. 

gingskostnader, nyansettelser og  
omprofileringskostnader. 

Det vil også bli mer formalitet, mer 
dokumentasjon, flere møter og mer 
byråkrati. 

– Prisen for ikke å kunne utnytte alle 
ansatte optimalt på tvers av virksom-
hetsområdene er ikke med i regne-
stykket, sier Knut Lockert, og han 
legger til at dette kanskje er den største 
utfordringen. 

 
Ingen gevinster
I EC Groups undersøkelse for Nord-
Salten Kraft AS oppsummeres det blant 
annet slik: «Vår undersøkelser tyder på 
at de nye kravene som kan komme gir 
engangskostnader og kostnadsøknin-
ger på sikt for Nord-Salten Kraft, uten å 
bidra med noen gevinster for selskapet 
eller for nettkundene.» 

I dag har vi 148 selskaper, 48 konsern, 
8 selskaper med fullt krav om selskaps-
messig og funksjonelt skille og øvrige 
selskaper har regnskapsmessig skille. 

– Da står vi igjen med 100 grovt 
sammenlignbare nettselskaper som til 
sammen vil ha kostnader på 3,4 mil-
liarder kroner. I tillegg har vi 40 konsern 
med selskapsmessig skille som vil møte 
kostnader ved et eventuelt funksjonelt 
skille, sier Knut Lockert. 

 
Kostnadene
Kostnader knyttet til omstillingen vil 
komme både som engangskostnader 
og endringer i kostnadsnivå. Det ligger 
kostnader knyttet til etablering av  
selskaper og ny selskapsstruktur. 
Omorganiseringskostnader innbefatter 
også nye avtaler, ny struktur for IT- 
systemer, innkjøp av utstyr, ombyg-
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Det er uklart hva de 
samfunnsmessige 
fordelene skal være 
ved selskapsmessig 
og funksjonelt skille.
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I NettOpps utgave nr 5–2008 ble det 
stilt spørsmål om det er nødvendig 
med tredobbelt tilsyn hvor alle skal 

ha den samme informasjon og foreta 
det samme tilsynet. 

I sitt svar opplyste NVEs daværende 
avdelingsdirektør Marit Lundteigen 
Fossdal at NVE og DSB har etablert et 
tilsynsforum som skal hindre overlap-
ping og koordinere tilsynet i tid. Hun 
sa også at hensikten med tilsyn skal 
være å sikre en høy forsyningssikkerhet, 
leveringskvalitet og personsikkerhet, 
og at dette burde oppleves positivt for 
sluttbruker og for samfunnet generelt. 

God dialog
Seks år senere har i hvert fall Tinn 
Energi fått en positiv opplevelse av 

samordnet tilsyn etter at NVE og DSB 
nylig var på besøk. Dette var et godt 
forberedt møte med oversendt spørs-
målsformular og dokumentasjonskrav 
som temaunderlag. Selskapet opplevde 
at formularet var greit satt opp, og at de 
fikk en rimelig tid til besvarelse. 

I møtet ble selskapet bedt om å 
spesifisere og dokumentere svarene 
som var gitt. Dette foregikk delvis som 
systempresentasjon fra selskapet og en 
samtidig dialog mellom tilsynsmyndig-
het og selskapets representanter. 

– Det ble gitt tid til både å utdype og 
diskutere problemstillinger, noe som 
igjen gav en felles forståelse av hva 
som var godt og dårlig i selskapets 
rutiner, sier daglig leder Andres Sætre i 
Tinn Energi AS. 

Økt kvalitet, effektivitet og sikkerhet
Etter at Defo (FSN) i 2008 rettet søkelyset på den irriterende tilsynskøen som nettselskapene 
ble utsatt for, ble det tatt grep. I dag konkluderer Tinn Energi med at tilsynsform og samordning 
bidrar til økt kvalitet, effektivitet og elsikkerhet. 

Må få konkurrere på like vilkår

På konkurransetilsynets liste i dag er 
kun omtrent halvparten av de tilbudte 
avtalene i strømmarkedet representert, 
ifølge en analyse. Dagens kraftprisportal 
reflekterer ikke realitetene i det norske 
kraftmarkedet. 

Defo deltar i arbeidet med å utarbeide en ny strømprisportal. Formålet er å 
skape like og rettferdige 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 kraftomsetningsutvalg, Alf Vee Midtun 
til NettOpp. 

– Et godt og konstruktivt møte der 
innspill og diskusjoner rundt Reiten-
rapporten naturligvis sto sentralt.

Slik oppsummerer daglig leder Knut  
Lockert møtet som Defo hadde med  
olje- og energiminister Tord Lien den  
7. oktober.

Statsråden og hans folk stilte gode 
spørsmål og det ble en konstruktiv 
diskusjon.  

– Som alltid var Tord Lien åpen for 
innspill, og så gjenstår det og se hva det 
endelige resultatet ender opp i når det 
gjelder nettorganiseringen etter Reitens 
forslag, sier Knut Lockert til NettOpp.  

Konstruktivt møte 
med statsråden

Samordna tilsyn får skryt av daglig leder 
Andres Sætre i Tinn Energi AS. 
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Erfaring med samordnet tilsyn: 

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 strømmarkedet. 

Villeder kundene
På samarbeidsmøtet med Forbruker- 
rådet og NVE ble det fra Defos side 
blant annet framhevet at det har vært 
aktører som har villedet kundene gjen-
nom 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 sammenlig-
nes med et utvalg leverandører som 
ikke er blant de billigste, men heller 
blant de største. 

Portalen skal være klar senest i løpet 
av juni 2015. 

Leder av kraftomsetningsutvalget, Alf Vee Midtun, 
er positiv til formålet med ny strømprisportal.
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Defos årsmøte med fagdag 2015 
blir avholdt 26.–28. mai med fag-
lig tyngde blant fjord og fjell på 
Hotel Alexandra i Loen. Hold av 
datoene og begynn å gled deg!

Standarden på rom og spisesal er av 
ypperste klasse, og hotellet har ett av 
de beste spaanleggene i Norge. Møte- 
lokalene og utstillerlokalene er også 
svært godt tilpasset våre behov. 

Det blir ankomst tirsdag den 26. mai 
og så blir det foredrag onsdagen  
med fortsettelse torsdagen som av-
sluttes med årsmøte før lunsj.  

Det blir utflukt med buss til Lovatnet 
og en båttur som vil være en spek-
takulær opplevelse med fjell, dal, bre 
og foss slik bare Vestlandet kan tilby. 

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 67 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, høringsut-
talelser 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.

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:

Defos årsmøte med fagdag 2015 blir 
avholdt på Hotel Alexandra i Loen.

Fag, fjord og fjell

FOTO: JANNE ELIN ALSAKER.  

NettOpp Nr. 16 - 2014   Konferanseutgave Side 3



DEFO/KSBS FELLES 
NETTREGULERINGSUTVALG
Leder: Eilif Amundsen
Hålogaland Kraft AS

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

DEFO/KSBS FELLES AMS/
BREDBÅNDSUTVALG
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 høy-
spent/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 nærings-
utvikling 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: 
Beredskapsutvalget 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 ut-
viklingen av kraftmarkedet i Norge, og drøfte 
forhold som påvirker rammene for energi- 
selskapene. Kraftomsetningsutvalget skal 
særlig se på arbeidet med leverandørsentrisk 
modell og et felles nordisk sluttbrukermarked. 
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  
oppnevnes for å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver for kortere  
eller lengre perioder, og er sammensatt av høyt kompetente fagfolk  
fra medlemsverk og fra samarbeidspartner KS Bedrift Energi.  
De utfører et bredt arbeid med utredninger, høringsuttalelser og  
vurderinger av alle aktuelle energisaker. 
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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 åtte år, og 
har i dag om lag 650 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 
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