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Kommunikasjonsnett for Defo

Tvilsomt grunnlag

Det var den 31. oktober i år at NVE 
sendte ut sitt vedtak om overtredelses-
gebyr på mellom 50 000 og 100 000 
kroner til fem nettselskaper for å ha gitt 
uriktige opplysninger om sine planer 
for kraftrasjonering. Fire av disse er 
Defo-medlemmer: Hammerfest 
Energi Nett AS, Nesset Kraft AS, 
Sørfold Kraftlag SA og Tinn Energi AS. 
Alle benekter at det har vært selskap-
enes hensikt å forlede NVE. Sør-
fold Kraftlag har allerede påklaget 
avgjørelsen til OED og mener å ha 
dokumentert at NVE har fattet ved-
taket på feil grunnlag.  

KRASSE UTSAGN
NettOpp skrev første gang om denne 
saken i oktober 2010, og la da vekt på 
NVEs språkbruk i forbindelse med at de 
gikk ut med en pressemelding om at de 
hadde sendt varsel om overtredelses-
gebyr til seks selskaper, hvorav fi re Defo-
medlemmer. Det ble spesielt reagert på 
at NVE brukte uttrykket «..bevisst eller 
uaktsomt» i forbindelse med påstanden 
om at selskapene hadde avgitt urik-
tige opplysninger. Det ble fra alle fi re 

selskapene benektet på det sterkeste 
at de med viten og vilje har gitt uriktige 
opplysninger. Det ble også vist til de 
skader slike krasse utsagn til media i et 
forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 
vil bety for selskapenes omdømme. 
Det ble stilt spørsmål ved om dette er 
forsvarlig saksbehandling. 

IKKE BEVISST
Etter at pressemeldingen ble sendt ut 
13. september i fjor, og fristen til ut-
talelse om saken ble satt til 1. oktober 
samme år, kom NVEs endelige vedtak 
den 31. oktober 2011. Dette vedtaket 
ble lagt ut på NVEs hjemmeside som 
nyhetssak, men ikke fulgt opp av en 
pressemelding slik det ble gjort ved 
varselet i fjor. NVE hadde nå redusert 
antall selskaper til fem, og fjernet 
uttrykket «bevisst» når det gjelder å 
villede NVE. Nå kaller de det «grovt 
uaktsomt». Det etterlatte inntrykket 
er likevel at NVE har blitt lurt.

VILLE TAKLET EN SITUASJON
– Dersom dette hadde slik hastverk, 
hvorfor måtte NVE da bruke nesten et  

år på saksbehandlingen etter den korte 
fristen til uttalelser fra selskapene, spør 
daglig leder Knut Lockert i Defo. 

Han viser også til at avvikene for 
lengst var lukket, og at mangler i 
planene ikke er ensbetydende med at 
selskapene ikke villet taklet en bered-
skapssituasjon. 

– På oss virker det som dette er den 
klassiske vurderingen fra en kontorstol 
i Oslo, der lokalkunnskapen og selska-
penes kjennskap til eget nett er totalt 
undervurdert, sier Knut Lockert.

TAR UTFORDRINGEN
Defo ser på problemene med krav 
til rasjoneringsplan som en bransje-
utfordring, og vil til neste år avholde 
et seminar i regi av Defos beredskaps-
utvalg. 

– Her vil alle problemstillinger rundt 
dette arbeidet bli belyst, og det er en 
selvfølge at NVE inviteres til dialog. 
Hensikten må være å få avklaringer 
som bransjen og samfunnet kan leve 
med, og hindre slike reaksjoner fra 
NVE i framtiden, sier daglig leder Knut 
Lockert i Defo. 

NVE har fattet vedtak om 
overtredelsesgebyr på tvil-
somt grunnlag i saken om 
planverk for kraftrasjonering, 
mener Defo-medlemmer som 
er bøtelagt. Defo vil ta denne 
bransjeutfordringen opp i full 
bredde på en fagdag neste år, 
og vil invitere NVE med. 

Krav til rasjoneringsplaner 
er en bransjeutfordring 
som Defo vil ta tak i.



Nærhet gir fornøyde kunder
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Den langsiktige planen ligger fast: Innen 
2030 skal neste generasjons sentralnett 
være etablert, sier Statnett i sin Nett-
utviklingsplan 2011. Denne planen er mer 
konkret enn tidligere, og Statnett kaller 
den «en plan i ordets rette betydning». 

Framdriftsplanene er nå konkretisert 
og justert sammenlignet med det som 
ble presentert i fjor, men i hovedsak 
vil framdriften for igangsatte bygge-
prosjekter overholdes. Flere prosjekter 
har imidlertid fått justert framdriftsplaner 
for å refl ektere konsesjonsbehandlingen 
og sikre mer effektiv ressursbruk. 

FARLIGE FORSINKELSER
Statnett poengterer at konsesjonsbe-
handlingen av fl ere av prosjektene har 
vist seg særdeles ressurskrevende og 
langvarige. Krav om tilleggsutredninger 

både i NVEs konsesjonsbehandling og 
OEDs klagebehandling tar tid og binder 
opp ressurser. «Vi planlegger, stikker 
og grovprosjekterer omtrent dobbelt så 
mange kilometer som det som faktisk 
blir bygd», heter det i planen. 

Statnett registrerer at vilkårene knyt-
tet til konsesjonsvedtakene stadig blir 
mer omfattende.

Daglig leder Knut Lockert i Defo 
deler denne bekymringen, og er redd 
for at dette er med å forsinke denne 
svært viktige utbyggingen slik at det 
kan gå på forsyningssikkerheten løs. 

SAMARBEID
I planen presiseres at «et styrket samar-
beid mellom Statnett og de regionale 
nettselskapene om nettplanlegging er 
et viktig ledd i dette.»

Knut Lockert viser til den Nett i Nord-
avtalen som ble inngått mellom Defo, 
selskaper i Nord-Norge og Statnett. 
– Det er av stor viktighet for framdriften 
av prosjektene at dette samarbeidet 
følges opp på en god måte. 

KUNDENS KOSTNADER
Statnett forventer at investeringene 
i kommende tiårsperiode vil utgjøre 
40–50 milliarder kroner. Kostnader som 
må dekkes av kundene gjennom økt 
nettleie. 

– Vi er bekymret for at denne kost-
naden kan bli uforholdsmessig høy, sier 
Knut Lockert. – Alle involverte parter, 
ikke minst politikerne, må gjøre sitt 
for at disse nødvendige og samfunns-
viktige investeringene ikke blir en for 
stor belastning for nettkundene. 

Store utfordringer med 
viktig nettutvikling
Defo er enig med Statnett i at sentralnettet trenger en 
vesentlig oppgradering av hensyn til forsyningssikkerhet 
og næringsutvikling. De store og bekymringsfulle utford-
ringene ligger i ressurskrevende konsesjonsbehandling 
og økte kostnader for kundene. 
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Det er på reaksjonsevne, sentralbord og 
leveringssikkerhet at Repvåg Kraftlag 
får høyest poengskår. 

– 86 poeng er det høyeste som er 
målt innen bransjen på reaksjonsevne. 
Kundens oppfatning av oss er positiv, 
og kundene sier med dette at de vil ha 
oss her, sier en stolt elverksjef for et av 
landets minste kraftlag. 

AVDELINGSKONTORER
Repvåg Kraftlag SA er et nettselskap 
med hovedkontor i Honningsvåg 
i Finnmark, og har om lag 4 300 
nettkunder. Kraftlaget har 36 ansatte og 
to avdelingskontorer.

Og nettopp avdelingskontorene er 
viktig for nærheten til kundene, mener 
Samuelsen. 

– Det at kundene ser oss, raskt kan 
ta kontakt med oss og at vi tar kundene 
på alvor. 

KUNDENE SER DEG!
I sin tale under julebordet presiserte 
elverksjefen at når de ansatte går hjem 
etter festen så må de ikke glemme at 
også da representerer de Repvåg Kraftlag. 

– Vi opererer i et lite samfunn, og 
vår oppførsel i alle sammenhenger vil 
påvirke kundenes oppfatning av oss, 
sier Oddbjørn til NettOpp.

Elverksjef Oddbjørn Samuelsen.

Repvåg Kraftlag i Honningsvåg skåret høyt på en kundetilfreds-
hetsmåling TNS Gallup har utført for Ishavskraftgruppen. 
– Det er nærhet til kundene som er viktig, sier elverksjef 
Oddbjørn Samuelsen til NettOpp.
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HØY NETTLEIE
Det er neppe prisen som er avgjørende 
for kundenes gode forhold til kraftlaget. 
Repvåg Kraftlag har en av landets 
høyeste nettleier – ikke unaturlig i et 
område med store avstander, vanske-
lige værforhold, få kunder og spredt 
bosetning. 

– Dette forholdet er vi svært nøye 
med å kommunisere. Vi har en klar 
oppfatning av at kundene våre forstår 
vår kommunikasjon, og undersøkelsen 
underbygger også det, sier elverksjef 
Oddbjørn Samuelsen til NettOpp, som 
vil bruke resultatene til å bli enda bedre.  
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passopp

Max Krafts dørselgere er klaget inn til forbrukermyndighetene 
for å drive aggressivt strømsalg – etter først å ha gitt inntrykk av 
at de kommer på besøk for å gjøre en rutinekontroll. Selskapet 
beklager, og har sagt opp «de aggressive».

Isolasjon i veggene, varmekabler i gulvet, tre lag i vinduet og varmluft 
fra taket. Alt dette er bra for vår komfort – men max kraft i døra? Nei, 
der går grensen.

Ikke max kraft i døra

DAGLIG LEDERS sak

Du har jo selv sagt det: – Å bygge 
nett er å bygge landet. Vi i Defo 
kunne ikke være mer enig. Gjennom 
den varslede nettmeldingen sitter du 
nå på nøkkelen til at det norske folk 
får den nettutbyggingen vi trenger 
så sårt. 

Du vet like godt som oss at Norge 
står overfor store behov for bygging 
av nytt nett. Statnett har både doku-
mentert det, og startet arbeidet med 
å investere mellom 40 og 50 milliarder 
kroner de kommende 10 år. Men det 
er mange utfordringer, Borten Moe, 

Borten Moe 
– gi oss en 
nett julegave!
Nå har du muligheten til å gi 
det norske folk en nett og fi n 
julegave som er med på å bygge 
landet, Ola Borten Moe. Ikke la 
den sjansen gå fra deg. 

Daglig leder Knut Lockert

som vi forventer at du løser gjennom 
nettmeldingen. Her får du noen 
av dem: 

UTFORDRINGENE
Det må være økonomi i de store 
prosjektene, for nettselskapene. Når 
kunden trenger investeringen i nettet 
og det er samfunnsmessig riktig, bør 
det samtidig være regningssvarende 
for nettselskapet å foreta investerings-
beslutning. 

De store sakene tar for lang tid 
å konsesjonsbehandle. Med klare 
retningslinjer knyttet til viktige forhold, 
blir prosessene enklere og saksbe-
handlingstiden kortere. Derfor bør 
meldingen si noe konkret om når man 
kan forvente at en linje skal kables. 
Hva er å forvente av kompensasjon for 
berørte parter? Når kan man forvente 
at de som nyter godt av oppgradering 
av nette skal betale anleggsbidrag? 
Og ikke minst, det bør komme 
spesifi kke krav til selve konsesjons-
prosessen. 

KABLING
I Defo er vi opptatt av edruelighet med 
hensyn til kostnader, og derfor skep-
tisk til for stor grad av kabling. Det er 
tross alt landets nettkunder som skal 
betale regningen. Men uansett hvilken 
løsning regjeringen faller ned på, så 
må spørsmålet presiseres i nettmeldin-
gen. Dette vil være et bidrag til kortere 
saksbehandlingstid. 

ANLEGGSBIDRAG
Defo har over lang tid hevdet at det 
må åpnes for anleggsbidrag også i 
masket nett av de kundene som nyter 
godt av det arbeidet som gjøres i 
nettet, og som kan henføres direkte til 
enkeltkunder. Det vil være mest rett-

ferdig, og vil sikre de mest lønnsomme 
prosjektene først. 

KONSESJONSPROSESSEN
Etter Defos syn kan både NVE og 
Statnett dokumentere at de har 
gjort en grundig jobb i sitt under-
lagsmateriale til OED i sakene Sima 
– Samnanger og Ørskog – Fardal. 
Likevel opplever vi lange etterfølgende 
prosesser der de kommunene som 
ikke var på banen i tide, var de mest 
aktive. Idéen om eksterne utvalg som 
skal se på den jobben som er gjort, 
håper vi var et engangstilfelle. Med 
klare ord i nettmeldingen om selve 
konsesjonsbehandlingen, og et klart 
krav om at når det er gitt konsesjon, 
så må den respekteres, er vi et godt 
stykke på vei. 

KOMPENSASJON
Enhver nettutbygging reiser spørsmål 
om kompensasjon til kommuner og 
andre berørte parter. I dag er realiteten 
at en eventuell kompensasjon gis mer 
gjennom tilfeldighetsprinsippet og 
etter gode argumenter fra berørte, 
enn etter et sett av regler som bør 
gjelde alle. En klarhet på dette om-
rådet vil kunne gjøre konsesjons-
prosessene lettere. 

UTFORDRENDE
Dette er politisk utfordrende Ola 
Borten Moe. Men du har vært klar på 
at du vil ha fortgang i nettutbyggingen 
og da er det ikke til å unngå at beslut-
ninger må fattes. Nettmeldingen er 
en lissepasning til deg som olje- og 
energiminister – og Defo ønsker deg 
lykke til.


