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Kommunikasjonsnett for Defo

Her på Sandtorgholmen hotell i Harstad kommune ble FSN stiftet for nøyaktig ti år siden i dag. 

Det var den 12. desember 2001 at 

Forum for strategisk nettutvikling, FSN, 

ble stiftet. Det skjedde på Sandtorgholmen 

Hotell (bildet) i Harstad kommune. 

Gjennom ti år har begivenhetene stått 

i kø på veien fra å bli oversett, latterlig-

gjort og trakassert – til å bli respektert 

og lyttet til som en viktig samarbeids-

partner, inneha sentrale posisjoner og 

være et talerør for distriktsenergiverk-

ene i hele landet. 

MILEPÆLER
De viktigste milepælene i FSN/Defos 

historie startet med de sentrale og 

viktige posisjonene som den nystartede 

organisasjonen fi kk: representasjon i 

Statnetts brukerråd, forhandlings- og 

drøftingsrett med Statnett, hørings-

instans for relevante saker fra NVE og 

OED, og medlem i Kontaktutvalget for 

energisektoren (EU/EØS). 

Maktapparatet ble utfordret og rea-

gerte med å invitere oss til samarbeid. 

Den utfordringen ble tatt, og vi maktet å 

tilpasse oss de stadig økende krav som 

ble stilt til en bransjeorganisasjon. 

VOKST OG TILPASSET
Etter fusjonen med IDÉ-gruppen våren 

2003 kunne den unge organisasjonen 

lett fått voksesmerter. Men det ble tatt 

grep som engasjerte medlemmene 

i strategiarbeid, dugnadsånd og en 

utvalgsstruktur som gjorde FSN slag-

kraftig og synlig i alle relevante sam-

menhenger. 

En naturlig utvikling ble at FSN 

ansatte daglig leder i 2008. Med Knut 

Lockert som administrativ leder har 

organisasjonen tilpasset seg en ny tid 

gjennom endret navn og profi l, og med 

en større slagkraft gjennom represen-

tasjoner og høringer. I 2010 ble Knut 

Lockert valgt som leder av Statnetts 

brukerråd. Det var en viktig anerkjen-

nelse for Defos seriøse arbeid. 

I samarbeidets ånd er mye 

oppnådd. Ikke minst gjennom sam-

arbeidet med KS Bedrift Energi, men 

også ved samarbeide med NVE, 

Statnett og andre, der hvor det er 

mest hensiktsmessig.

NYE UTFORDRINGER
Men nå er jubileumsåret snart over, 

og nye utfordringer står for døren. 

I NettOpp vil du kunne følge med på 

det meste som opptar Defo – rett på 

sak og med klar tale!

Defo har jubilert hele 

året med jubileumslogo, 

avholdt jubileumsårsmøte 

i mai med jubileumstale, 

jubileumsgaver og 

jubileumsfi lm – men det er 

altså i dag, 12. desember, 

som er dagen. 
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GOD JUL
og gratulerer med dagen



Under Defo / KS Bedrift Energis AMS-

seminar nylig ble det blant annet dis-

kutert hvordan NVE forholder seg til de 

som tidligere har investert i AMS-utstyr. 

Disse bedriftene må søke NVE om 

dispensasjon, og mange er usikre på 

hva som kreves av en slik søknad. 

En forespørsel til Defo- og KS-med-

lemmer ga stor respons, og det var 

tydelig at en slik samordning av 

søknadene var sterkt ønsket. 

BEST MULIG
Dette er bakgrunnen for at det nå 

avholdes et seminar på Park Inn Oslo 

Airport Hotel, Gardermoen mandag den 

9. januar 2012. Hensikten med møtet 

er at søknadene til NVE blir så gode 

som mulig, slik at grunnlaget for NVEs 

vedtak er det beste. 

NVE vil også være representert på 

møtet og vil da gå gjennom forventnin-

gene til en slik søknad. De vil informere 

om hvordan de ønsker søknaden 

utformet, og hva den bør inneholde. 

FRIST PÅ NYÅRET
NVE opplyser at de vil behandle 

søknaden om unntak fra funksjons-

kravene samlet, og at dette vil skje over 

nyttår. Det er derfor tilstrekkelig å sende 

søknaden til NVE ut på nyåret, og de 

som allerede har søkt, har en mulighet 

til å ettersende informasjon ved behov. 

PÅMELDING
Møtet arrangeres altså på Park Inn Oslo 

Airport Hotel, Gardermoen mandag den 

9. januar 2012 kl 0930–1530. 

Påmelding til Unni Wolstad; 
unni.wolstad@ks.no 
innen 4. januar. 
Nærmere om agendaen vil bli 
presentert på vår hjemmeside 
www.defo.no. 

Hjelp til unntaks-

søknad fra AMS-krav

Defo og KS Bedrift Energi har fått god respons på fore-

spørselen om å bidra med hjelp til søknad om unntak fra 

AMS-regelverket. Mandag 9. januar avholdes et møte for 

å samordne søknader. NVE vil også være representert. 
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Mange må søke NVE om dispensasjon, og er usikre på hva som kreves av en slik søknad. 
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Sparer 
kundene
I et høringssvar til Juster-

vesenet om krav til el-

målere, er Defo og KS 

Bedrift Energi positive 

til endringsforslagene. 

Dette sparer kundene for 

unødvendige kostnader.

Organisasjonene støtter Juster-

vesenets forslag til endring av 

forskriften slik at elmålere som 

har falt negativt ut i en kontroll 

innen 1. januar 2016, byttes innen 

1. januar 2017. 

«Dette vil bidra til at en del 

kunder slipper et ekstra besøk fra 

nettselskapene for å bytte nylig opp-

satte målere», heter det i hørings-

uttalelsen. Etter Justervesenets 

overslag kan dette dreie seg om 

130 000 kunder som nå kan unngå 

en, etter Defo / KS Bedrift Energis 

syn, unødvendig kostnad. 

KVALITETSSIKRING
Organisasjonene støtter også for-

slag til endring om at målere som 

skal byttes innen 1. Januar 2017 

kan unntas fra kontroll. Dersom det 

oppdages elmålere som har større 

målefeil, har nettselskapet likevel 

mulighet til å bytte disse. Det pre-

siseres at kundene har krav på å få 

kvalitetssikrede data, men vil trolig 

ikke ha innvendinger når målerne 

går litt for sakte i forhold til kvalitets-

kravene. 

DELTAR GJERNE
I høringsuttalelsen gis det også klart 

uttrykk for at organisasjonene ser 

positivt på at Justervesenet vil se 

på behov for endringer i forskriften 

om krav til elmålere etter innføring 

av AMS og nye målere. «KS Bedrift 

Energi og Defo deltar gjerne i en 

eventuell utredning her», heter det i 

høringsuttalelsen. 
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passopp

Energiens egen joulenisse, James Prescott Joule (uttales Jul) 

var selvfølgelig født på selveste julaften, i 1818. Han utviklet 

måleenheten Joule – og et utseende som en julenisse.

PassOpp ønsker alle sine lesere en særdeles Terajoule 

jul – tilsvarende 280 000 kWh – med den varme enhver 

måtte få ut av det. 

God Joule

Defo har en klar oppfatning av at struk-

turdebatten vil slå inn med full tyngde 

neste år. Både olje- og energiminister 

Ola Borten Moe og vassdrags- og energi-

direktør Per Sanderud har gitt signaler 

om dette. Defo ønsker å være en aktiv 

deltager i denne debatten med ut-

gangspunkt i sin rolle som Distriktenes 

energiforening. 

IKKE MOT ENDRING
Defo har forståelse for at det stilles 

spørsmål ved antall nettselskaper i 

Norge, og er ikke av den mening at 

dagens struktur er optimal. 

– Men vi advarer sterkt mot å tro 

blindt på at et fåtall nettselskaper i 

Norge, lokalisert i de tilsvarende få 

store byene vi har, på noen måte rep-

resenterer fasiten for hva bransjen og 

deres kunder måtte være tjent med, sier 

daglig leder Knut Lockert. 

Lockert er også klar på at det for-

ventes at Defo, som distriktenes energi-

forening, er med å sette premissene og 

dagsorden i denne saken. 

NVE-UTVALG
Vassdrags- og energidirektør Per 

Sanderud har gjort det klart at lavest 

mulig nettleie er den viktigste oppgaven 

for han som leder av NVE. 

Klargjøring for strukturdebatt
Defo oppnevner et eget 

strukturutvalg for å være 

best mulig forberedt på den 

strukturdebatten som vi 

forventer vil slå inn med 

full tyngde i 2012. 
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Defo antar at dette er bakgrunnen for at 

NVE har nedsatt et internt utvalg, ledet 

av Lars Ekern, som skal se på struktur-

endringer. Defo er i dialog med NVE om 

dette, og oppfordrer NVE til å involvere 

bransjen i dette arbeidet. 

STYRET POSITIVT
På Defos styremøte 10. desember ble 

det en engasjert strukturdebatt med 

gode innspill og forslag til hvordan 

denne saken skulle behandles. Det ble 

lagt vekt på at Defo skulle bidra til å få 

fram mest mulig fakta og argumenter 

for å sikre en nyansert debatt. Styret 

konkluderte med at Defo oppretter et 

eget strukturutvalg for å jobbe med 

disse spørsmålene.

En viktig og nødvendig strukturdebatt må ikke trues av sentraliseringens mørke skyer. 

Aktive utvalg
På styremøtet 10. desember møtte også 

Defos utvalgsledere og rapporterte om 

utvalgenes virksomhet. 

Gjennomgangen viste at utvalgene har 

vært aktive både i arbeid med konkrete 

saker, med kontaktskapende arbeid, og 

ikke minst med å tilegne seg best mulig 

kompetanse innenfor sine fagfelt. Det er 

også lagt opp til fl ere temadager ut på 

nyåret med fokus på viktige temaer for 

Defos medlemmer. 


