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Blir enda bedre på regulering
På et møte 15. og 16. november på
Gardermoen samlet Defo og KS Bedrift
Energi sin ekspertise på nettregulering
for å skaffe seg ytterligere kompetanse,
og for å regne på konsekvenser for
enkeltmedlemmer. For å øke nytteverdien deltok også Svein Sandbakken
fra EC-group og Johannes Kristoffersen
fra Troms Kraft Nett.
– Det er viktig at vi får en breiere
kompetanse på nettregulering slik at
flere kan forstå DEA-modellen og konsekvensene av NVEs regulering for de enkelte selskaper, sier Arne Nybråten som
er leder av Defo / KS Bedrift Energis
felles nettreguleringsutvalg.

FULLSTENDIG ULOGISK
Nybråten presiserer viktigheten av å
kunne se på effekten av endringer som
NVE gjør. Han viser blant annet til NVEs
foreløpige varsel om inntektsramme for
2012 og problemstillinger rundt flytting av
regionalnett til modell for distribusjonsnett.
I et brev til NVE skriver Arne Nybråten
blant annet: «Det er etter min mening
fullstendig ulogisk at «effektiv» kostnad

for bygging og drift av et regionalnett
skal påvirkes av distribusjonsnettets
sammensetning og oppgaver.»
Han ber i dette brevet om at NVE
legger fram en faglig begrunnelse for
hvorfor «effektiv» kostnad for svært
mange distribusjonsnett skal påvirkes
av kostnader i noen små regionalnett.
Videre ber han om en faglig begrunnelse for hvorfor «effektiv» kostnad for
disse små regionalnettene skal påvirkes
av kostnader, sammensetning og oppgaver i distribusjonsnettet.
Til NettOpp sier Arne Nybråten
at han er spesielt skuffet over NVEs
varsel om inntektsrammer for 2012
fordi: – NVE er enig med oss på en del
områder, men tar likevel ikke hensyn til
dette når forslaget kommer.

FULL KONTROLL
– Vi ønsker å ha full kontroll på de
modeller og de endringer som NVE står
for når det gjelder nettreguleringen, sier
Defos styreleder Eilif Amundsen til
NettOpp. – Ved å styrke vår kompetanse ytterligere skal vi sørge for at
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Defo og KS Bedrift Energi har samlet sin ekspertise på nettregulering for å bli enda bedre. Med best mulig kompetanse skal
NVEs arbeid kontrolleres og medlemmenes interesser styrkes.

Arne Nybråten, VOKKS

nettreguleringsmodellen blir best mulig
tilpasset våre medlemmers behov.
Vi skal utfordre NVE og bidra med
spisskompetanse.
Eilif Amundsen legger også vekt på
den kompetansen dette utvalgsarbeidet
gir for de bedriftene som bidrar. Som
eksempel bruker han bedriften han
selv er ansatt i, Hålogaland Kraft. – De
bidrar med mye ekspertise i diverse
utvalgsarbeid og får igjen enda mer
kompetanse, noe som er med å gjøre
selskapet til en smeltedigel i forskningsmiljøet innenfor bransjen.
Både Eilif Amundsen og Are
Marthinussen fra Hålogaland Kraft er
med i nettreguleringsutvalget.
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Temadag om fellestariffering
Defo og KS Bedrift Energi inviterer til temadag om fellestariffering for
regional- og sentralnettet 9. februar 2012 på Gardermoen.
På temadagen vil også kommende nytt forslag til regelverk gjeldende fra 2014
bli drøftet, og de mulige konsekvenser dette regelverket kan få.
Vi vil komme tilbake til nærmere detaljer om agendaen, men det er klart at
NVE vil bli representert.
Sett av 9. februar i kalenderen, og forbered deg på et interessant og nyttig
seminar på Park Inn, Gardermoen.
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– Begynner å dra seg til
Da Kjell Sæterhaug tiltrådte som daglig leder i Sørfold
Kraftlag 1. august, var det rolige tider. – Nå begynner det
å dra seg til.
– Det var helt greit at ferietida ikke var
over da jeg startet opp 1. august, sier
Kjell. – En rolig oppstart gjorde at det
ble tid til å sette seg inn i de mange
forskrifter og regelverk som gjelder for
denne bransjen.
Mye ble annerledes for den tidligere
eiendomssjefen i Mesta Eiendom.
Med kontor på Fauske hadde han
ansvaret for alle Mestas eiendommer
i hele Norge. Det var en omfattende
jobb, med utleie, forvaltning, kjøp
og salg.

UTVIKLE
Det var uenighet om Mestas veivalg
som fikk Kjell til å tenke på ny jobb.

– Mesta ville selge eiendommer
raskes mulig, men jeg mente at det var
viktig å utvikle eiendommene i større
grad før salg.
Nå vil han heller utvikle samvirkeforetaket Sørfold Kraftlag, i en bransje
som han nå har erfart er mer gjennomregulert enn eiendomsbransjen.
– Men jeg har jo god hjelp av 21
kompetente ansatte, så det er jo mye
som flyter på dem.
Kjell tar med seg fra eiendomsbransjen
et ønske om å satse mer på vedlikehold og utbygging. Nå vil han satse på
vedlikehold av distribusjonsnettet og
kartlegge muligheten for å bygge ut og
utvikle mer vannkraftproduksjon.

Kjell Sæterhaug, Sørfold Kraftlag SA

KOMPETANSE
Selv har 47-åringen utviklet sin kompetanse fra anleggsingeniør i Hæren, via
bygningsingeniør fra NKI til siviløkonom
fra Handelshøyskolen i Bodø i 2001.
Nyttig kunnskap og nyttig erfaring
når det nå begynner å dra seg til med
mange store energiutfordringer i en
viktig del av Distrikts-Norge – og Defo
har han allerede stiftet bekjentskap med.
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– Spennende og krevende
Etter seks uker i stolen som daglig leder i Nesset Kraft AS har
Tom Meek erfart at denne bransjen er både spennende og krevende. Men han suger til seg og lagrer kunnskap underveis mot
morgendagens utfordringer.
Tom Edvard Meek har 20 år bak seg
i entreprenørbransjen, og de siste
ti årene i Malthus AS før han skiftet
bransjen og tiltrådte som daglig leder
i Nesset Kraft AS i Eidsvåg i Romsdal
3. oktober i år.

ET VERDIVALG
– Jobbskifte ble et verdivalg. Jobben
innebar mye reising, og med tre små
barn fant jeg tiden moden for å gjøre
endringer, selv om det ikke var enkelt å
forlate Malthus, sier Tom.
Å skifte bransje var i utgangspunktet
ikke i hans tanker, men da muligheten

passo

dukket opp ble det et bevisst valg.
– Nesset Kraft AS er en solid lokal
samfunnsaktør som utfører en viktig
samfunnsoppgave i tillegg til andre
virksomhetsområder som blant annet
installasjon og bredbåndsutbygging.
Å få mulighet til å lede og utvikle dette
selskapet videre ser jeg på som en stor
utfordring.

SAMSPILL
I nyjobben har han truffet mange hyggelige bransjefolk som villig deler på sin
erfaring og kompetanse.
– Som et forholdsvis lite e-verk med

Tom Meek, Nesset Kraft AS

begrensede ressurser, er vi avhengig av
å delta i de litt større fora. Samspillet
innenfor våre allianser og naboverk er
uvurderlig i så måte.
Når Tom Meek ikke er på jobb drar
han ut «jobbstøpselet» og kobler inn
familie og trening. Med tre aktive unger
og en bedre halvdel i skiftjobb, så
krever det disiplin å presse inn to-tre
økter ukentlig med trening.

Hvor kommer strømmen fra?
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Når behovet er størst øker strømprisene, og den evinnelige debatten dukker opp:
Hvor kommer egentlig strømmen fra? Norske vannmagasiner, forurensende
kullkraft eller svensk kjernekraftverk?
I 1783 mente den italienske anatom, fysiolog og fysiker Luigi Galvani å kunne
bevise at elektrisitet kom fra froskens muskler. Han hengte froskebein opp på
en messingkrok som kom i kontakt med et gjerde av jern, da framkom rykninger
i musklene som altså beviste at elektrisitet var lagret i froskens muskler.
Siden da har kunnskapen om elektrisitet gjort et froskesprang, men fortsatt
forstår vi ikke et kvekk av hvor strømmen kommer fra.
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