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Europa har et enormt behov for data-
lagringskapasitet og sikkerhet. Flere 
store it-selskaper har lenge vært på 
jakt etter områder som kan oppfylle de 
mange og store kravene som settes til 
datalager av en slik størrelse. På Rjukan 
finnes løsningen. 

– Vi sitter med all den nødvendige 
infrastrukturen som skal til, sier daglig 
leder Andres Sætre (bildet) i Tinn Energi 
på Rjukan. – Vi har rikelige mengder 
med energi, vi har rikelig med vann til 
kjøling, fjell til sikker lagring og ikke 
minst; bredbåndskapasitet til sentrale 
deler av Europa. 

VIKTIG LOKAL POSISJON
Tinn Energi AS tok initiativ til etablering  
av dette prosjektet for om lag to år 
siden. Nå videreføres det i selskapet 
Rjukan Mountain Hall AS som skal 
tilby effektive datasentertjenester 
til europeiske og norske markeder. 

Målsetningen er å etablere konkur-
ransedyktig og miljøvennlig bærekraftig 
verdensledende forretning i regionen. 

– Vi ser en tendens til at mange  
energi- og kraftselskaper legger igjen 
mye ressurser i lokalsamfunnet, også  
i tillegg til eierutbytte, sier Andres 
Sætre. – Dette tror jeg er drevet av at 
selskapene har en viktig lokal posisjon, 
god økonomi, offentlig eierskap og  
et stadig trykk på effektivisering.  
I distriktene er dette en spire til å finne 
nye forretningsområder, framfor å rein-
dyrke primæraktiviteter som nett og 
kraft. På den måten beholdes eller økes 
antall årsverk i stedet for reduksjoner 
og nedbemanning. 

BREDBÅND
Mye av grunnlaget for denne mulig-
heten ligger i Tinn Energis bredbånds-
utbygging gjennom Tinn Bynett.  

– Bredbåndssatsingen til energi-
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Det lokale energiselskapet på Rjukan har tatt initiativet til  
noe som kan bli et nytt energi-eventyr på Rjukan – 100 år  
etter Sam. Eyde. Strøm, vann og bredbåndsnett er grunnlaget,  
og Tinn Energi AS er den lokale pådriveren som tar sitt  
samfunnsansvar på alvor. 

Nytt energi-eventyr på Rjukan

God jul og et godt 
jubileumsår

ønskes alle Defos medlemmer og NettOpps lesere

selskapene ble tidlig sett på som et 
lokalt samfunnsansvar og et område 
med dårlig økonomi. I dag betraktes 
dette som en ny ressurs med mulig- 
heter for næringsutvikling og energi-
selskapene som lokale pådrivere,  
drevet av et mål om å styrke selskapenes  
primæraktiviteter som nett, kraft og 
bredbånd, sier daglig leder Andres  
Sætre i Tinn Energi AS på Rjukan. 
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For svakt 
og for seint

Leder av Defo/KS Bedrift Energis  
nettreguleringsutvalg, Arne Nybråten, 
reagerer sterkt på at NVE ikke har tatt 
hensyn til argumentene som er lagt 
fram: – Blant annet ser vi at beregning-
ene i trinn 2 er gjort som for 2010, og 
små regionalnett er flyttet ned i distri-
busjonsmodellen. Et konstruert para-
meter, «Nyverdi», er brukt som skalering 
til tross for at vi har påvist at dette  
gir ulogiske utslag på korrigeringen i  
trinn 2, sier Nybråten.

EKSEMPEL KRØDSHERAD EVERK
Nybråten viser også til at utvalget har 
bedt NVE om å ta ut atypiske selskaper 
av DEA-beregningen og særlig dersom 
disse blir referanseselskaper.

– Krødsherad Everk har i alle år  
skilt seg sterkt ut, og i beregningen  
for 2011 er dette ytterligere forsterket. 
Selskapet har unormalt lave kostnader 

og kan øke sine totale kostnader med 
inntil 77 prosent, tilsvarende mer enn 
tredobling av sine drift- og vedlikeholds- 
kostnader, og fortsatt være referanse-
selskap.Krødsherad skiller seg klart ut 
i forhold til andre referanseselskaper 
og burde vært tatt ut av modellen. 
Vår argumentasjon støttes av Von der 
Fehrs rapport, som inneholder en klar 
advarsel om å bruke DEA-resultatene 
ukritisk, sier Arne Nybråten.

FOR SEINT
Et annet forhold som også er gjenstand 
for kritikk mot NVE, er tidspunktet for  
utsendelse av varsel om inntektsrammer.  
Når NVE sender ut dette varselet  
1. desember, så er det på et tidspunkt 
da neste års aktivitetsplaner, budsjett 
og nettleie er styrebehandlet. I år ble 
det en rammereduksjon for bransjen 
som helthet på 9 prosent i forhold til 

forrige års varsel. For enkelte selskap 
ca 20 prosent reduksjon. 

– Slike endringer medfører at budsjett- 
prosess og andre planer må tas opp til 
fornyet behandling helt opp under jul, 
sier nettsjef Jan-Erik Brattbakk i  
Ringeriks-Kraft AS. Han karakteriserer  
dette som en helt unødvendig ekstra-
runde. – Dette kan enkelt unngås ved  
at NVE sender ut varselet 1. november  
i stedet, sier Brattbakk. 

Også Brattbakk har registrert at NVE 
fortsatt benytter selskap med ekstrem-
utslag som frontselskap i DEA-modellen 
for effektivitetsfastsettelse. 

– Dette på tross av NVE-sjefens klare 
forsikring på Defos årsmøte om at NVE skal 
utøve skjønn i bruken av DEA-modellen.  
For øvrig den samme innfallsvinkel som 
professor Von der Fehr har i sin rapport 
til OED, der han advarer mot ukritisk 
bruk av DEA-modellen. 

Varsel om neste års inntekts- 
ramme fra NVE har ikke tatt 
hensyn til noen av argument- 
ene fra Defo og fra Von der  
Fehrs rapport. Vedtaket 
kommer også så seint at det 
fører til en helt unødvendig 
ekstrarunde for budsjett  
og planer. 
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– De ansatte på Sunndal 
Energi er svært effektive, 
de er samfunnsbyggere. 
Det var klare ord for pengene da 
Økonomi- og planutvalget hadde  
Sunndal Energis årsbudsjett for 2011 
som orienteringssak. I henhold til  
Aura Avis kom politikerne med  

Uhemmet skryt uhemmet skryt av Sunndal Energi.  
Rådmannen innledet med å minne 
utvalget om at selskapet står foran 
store investeringer, blant annet nett-
utbygging, fjernvarme og bredbånd. 
Det er snakk om investeringer for ca 
20 millioner kroner. – Derfor må vi vise 
nøkternhet når vi tar ut utbytte fra 
selskapet, sa rådmannen. 

ADVARSEL
Senterpartiets varaordfører, som også 
er styreleder i Sunndal Energi, advarte 

mot å la selskapet inngå som en del 
av et større regionalt kommersielt 
kraftselskap, for da kan de ikke bruke 
selskapet politisk slik som i dag.

Arbeiderpartiets ordfører fulgte opp 
med å påpeke at Sunndal Energi som 
kommunalt foretak fungerer godt, 
og at de mister noe av kontroller ved 
å la den gå inn  i et regionalt større 
selskap. 

Også fra Fremskrittpartiet kom et 
hjertesukk om at – Sunndal Energi går 
bra; jeg er glad vi er eiere. 

Jan-Erik Brattbakk (t.v.) og Arne Nybråten kritiserer NVE for varsel om årets inntektsrammer.



Forventninger til utvalg
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Defo har i dag sju utvalg, noen i sam-
arbeid med KS Bedrift Energi. Utvalg-
ene opprettes og evalueres av Defos 
styre for en aktuell periode, og med 
formål å ta tak i de oppgaver som til 
enhver tid hører inn under mandatet. 

ÅRLIG SEMINAR
Foruten at utvalgene skal ha minst to 
møter i året, har styret også satt som 
krav at hvert utvalg skal arrangere et 

årlig seminar, eller fagdag, i tilknytning 
til utvalgets arbeid. Utvalgslederne  
rapporterer til daglig leder i Defo, og  
de har også ansvar både for at seminar 
arrangeres, for oppdatering av års- 
rapport og for at møtereferat skrives. 

Det heter også i retningslinjene at 
utvalgets ledere kan og bør uttale seg  
til media i saker innenfor utvalgets  
ansvarsområde, der hvor det er an- 
ledning til dette. 

Utvalgene er blant Defos viktigste verktøy for å få gjennomslag  
i viktige saker. Det slår Defos styre fast, samtidig som de har 
vedtatt retningslinjer både for utvalgene og for utvalgslederne. 

Nisser og fart

AMS-UTVALGET

AMS-FORSKRIFTEN VEDTAS 
i løpet av første halvår, er planen. 
Høringsdokument sendes ut i februar. 

MANGLENDE KOMPETANSE?
NVE har engasjert THEMA Consulting 
Group og Devoteam DaVinci for å foreta 
undersøkelse og utarbeide en rapport om 
eventuell sentralisering av ikt-tjenester i 
kraftbransjen. Flere som er blitt intervjuet 
har fått inntrykk av at intervjuerne mang-
ler kompetanse på helt sentrale områder 
de skulle vurdere. 

Rapporten skal resultere i anbefaling 
om valg av løsning(er) for ikt-systemene i 
det norske kraftmarkedet. 

MYE PÅ GANG
REN AS har mye på gang, og utvalgs-
medlemmene Kristin Lind og Roar Eriksen 
deltar i en arbeidsgruppe hos REN. 
Selskapet vil jobbe med anbefalingsblader 
for AMS-prosjekter – nærmeste på en 
«Husk at..»-form. Nytt møte i arbeids-
gruppa 8. mars 2011.

TAKSERING AV BREDBÅNDSANLEGG
Det er mye skjønn og store sprik i kom-
munenes taksering av bredbåndsanlegg. 
Dette må nå tas alvorlig. Et eksempel er 
en fiberkabel som er innom et 30-talls 
kommuner. Hva skal taksten baseres på, 
substansverdi, nyverdi eller markeds- 
verdi? Det stilles også spørsmål om takst-
menn som brukes er kompetente. 

De enkelte selskap bør sjekke 
grunnlaget og klage dersom det er 
urimelig. For nettleie betyr ulik praksis at 
nettkunder i en kommune kan komme til å 
subsidiere nettkunder i andre kommuner. 

I det lange løp har de lange linjer blitt kortere og kortere. Snart rekker ikke 
strømmen fram i tide og mennesker fryser i hjel mens de venter på undere.  
Og undere er under – undersjøisk og underjordisk. 

Blant de underjordiske finner vi haugfolk, troll og tusser – og nisser. Sist-
nevnte har det travelt for tiden, selv om det er mange av dem. De fleste sitter på 
diverse flyttelass i regjeringen, der meninger stadig er på flyttefot. Men siden 
den erkenorske nissen – med lue nedover øyne og ører – er klassifisert blant 
de underjordiske, så er de også å finne der nede. Ikke bare under jorden, også 
undersjøisk. Der sitter de å legger kabal og blir fôret med grøt fra Terje Riis-
Johansen personlig for at de skal holde seg der i all framtid. 

Mange mener at det er mer fart i den amerikanske nissen som raser rundt 
med sine turboreinsdyr og gleder alle – i hvert fall én gang i året. Men ameri-
kanerne mangler grønt fôr til reinsdyrene, så nissen må stå parkert det meste av 
året. I Norge skal ikke det være noe problem nå som vi har sertifisert grøntfôret 
og pusset bestikket av arvesølv – så grav nissen ut av jorda og få fart på sleden!

På Defos hjemmeside kan du nå lese dagsaktuelle energinyheter.  
Hver dag legges de mest aktuelle energinyhetene automatisk ut på  
www.defo.no under Aktuelle nyheter. 

– Vi håper at dette skal gjøre hjemmesida vår mer attraktiv og mer nyttig for 
våre medlemmer og andre brukere, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. 

Aktuelle nyheter på www.defo.no


