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God påske!
Defo ønsker alle medlemmer og
NettOpp-lesere en riktig god og
energiskapende påske.

Stor påmelding til Geiranger
Påmeldingen til Defos jubileumsmøte med fagdag i
Geiranger har vært stor. Det er bortimot rekord med 175
påmeldte – og fra OED kommer statssekretær Eli Blakstad.
Alt ligger til rette for at Defos årsmøte
med fagdag i jubileumsåret 2011 skal
bli en stor suksess. Påmeldingen har
vært veldig bra og programmet inneholder innslag på høyt faglig nivå – og
sosialt samvær med opplevelser som
skal bli husket i lang tid.

Programmet

Eli Blakstad er forholdsvis ny som
statssekretær i OED, og har liten
bakgrunn fra bransjen. Hun kommer
fra stillingen som adm. direktør i Peer
Gynt AS. Det er et selskap som lager
kunstneriske produksjoner, opplevelser
og aktiviteter inspirert av dramaet Peer
Gynt. Eli har hatt mange politiskeog forretningsmessige verv, men
bare ett innen energibransjen – som
styremedlem i Eidsiva Marked.

Toppfolk
Den andre dagen, torsdag den 26. mai,
kommer statssekretær Eli Blakstad
fra olje- og energidepartementet for å
snakke om aktuelle politiske saker,

Det planlagte faglige seminaret
om komposittstolper som skulle
arrangeres av Stranda Energi i forkant av Defos årsmøte med fagdag
den 24. mai er avlyst. Årsaken er
manglene interesse og påmelding.

Årsmeldingen er klar

Bonde, økonomi og Ibsen
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Etter ankomst tirsdag ettermiddag/
kveld, startet fagdagen opp onsdag den
25. mai med velkomstinformasjon fra
hotellets direktør. Deretter får vi Defos
daglige leder med en oversikt over
organisasjonens hovedfokus akkurat nå,
før vi kaster oss ut i debatten om størrelse og lykke. Hvorfor være stor når
man er lykkelig som liten? Hvorfor være
liten når man blir lykkeligere som stor?
Er det størrelsen det kommer an på?
Arne Hjeltnes vil vi stifte bekjentskap
med både som foreleser om «den digitale
framtida», som ledsager på utflukt og som
toastmaster under jubileumsmiddagen.

Marit Lundteigen Fossdal fra NVE og
Auke Lont fra Statnett vil snakke om
aktuelle saker fra sitt ståsted. Helt til
slutt vil Defo avholde sitt årsmøte.

Kompositt-seminaret avlyst

Statssekretær Eli Blakstad fra Olje- og energidepartementet vil snakke om dagsaktuelle politiske saker på Defos fagdag i Geiranger 26. mai.
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Defos fyldige årsmelding for 2010
er nå klar. Den blir i disse dager
sendt ut til medlemmer og andre
kontakter. Den er også lagt ut på
Defos hjemmeside www.defo.no
Dersom medlemsbedrifter eller
andre har behov for flere årsmeldinger, ta kontakt så vil det
ønskede antall bli sendt.

Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no
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DAGLIG LEDERS sak

Å bygge kraftlinjer er å bygge landet
Defo ønsker en offensiv Ola Borten
Moe velkommen med sine planer
om å få fortgang i nettbyggingen i
landet. Store deler av kraftbransjen
står overfor nødvendige planer for
investeringer i nett de kommende år.
Norske nettselskaper vil sikre landets
innbyggere, industri og produsenter et
kraftnett som kan levere sikker strøm i
mange år fremover.

Lønnsomhet

Daglig leder Knut Lockert

Den nylig tiltrådte olje- og energiminister Ola Borten Moe har
uttalt at det å bygge nett er å
bygge landet. I Defo kunne vi
ikke vært mer enig. Men det er
bare gjennom å bidra til at nettselskapene får rammebetingelser
som trekker i retning av nye
investeringer, at Borten Moe
får nettselskapene med seg i
denne visjonen.

Invitasjon til ikt-gruppe
Statnett inviterer til deltagelse i en iktgruppe for systemansvar og balanseavregning. Gruppens formål er å understøtte kommunikasjon og problemløsning
mellom kunder og Statnett når det
gjelder ikt-relaterte spørsmål knyttet til
eksisterende og framtidige systemer.
Defo oppfordrer medlemsbedrifter
til å sende inn forslag til deltagere slik
at også små- og mellomstore selskaper blir representert med de problemstillinger de kan bidra med.
Frist for forslag til deltakere er 15. april.
Nærmere opplysninger fås ved
henvendelse til Statnett v/Lars Martin
Teigset: lars.teigset@statnett.no
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Derfor må det investeres i nett de
kommende år. For å få dette til ber vi
i Defo om at olje- og energiministeren
bidrar til at nettutbygging de kommende år kan foretas med rammebetingelser som sikrer lønnsomhet
i prosjektene. Utfordringen i mange
styrerom i dag, er at utbyggingsprosjekter ofte fremkommer som
svært usikre prosjekter rent økonomisk. Ofte vil det lønne seg å utsette
prosjektene for på den måten å unngå
usikre investeringer fra selskapene.
I styrerommene skal man sørge for at
nettet til kundene er av tilfredsstillende

kvalitet, men også se til selskapets
økonomi. Disse hensynene bør ikke
trekke i hver sin retning.

Løsne på skruen
NVE har gjennom mange år vært tøffe
på nettselskapenes rammebetingelser,
og på den måten også bidratt til at
investeringene i nett har stoppet opp.
Dette har langt på vei vært en fornuftig
tilnærming fra NVE og bidratt til at
nettselskapene har «tynt» sine nett
og blitt mer effektive. Men nå er tiden
igjen kommet for store investeringer
og det er på tide at NVE løsner litt på
skruen, slik at investeringer i nett nå
kan foretas uten at nettselskapene
løper stor økonomisk risiko. Gjennom
å bidra til at nettselskapene får rammebetingelser som trekker i retning av
nye investeringer får Borten Moe nettselskapene med seg i sin visjon om å
bygge landet ved å bygge kraftlinjer.

Veileder til beredskap

Veileder i mediekontakt

NVE har nå gjennomført en totalrevisjon
av veiledning til beredskapsforskriften.
De viktigste målgrupper for denne
veiledningen er de enheter som
forestår produksjon med tilhørende
vassdragsregulering, overføring og
distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme etter energiloven, og som
inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon. Blant disse inngår også
eiere av termisk kraftproduksjon,
gasskraft, vindkraft og for fjernvarme;
både varmesentraler og rørnett.

KS Bedrift Energi og Defo tilbyr de
mindre og mellomstore energibedriftene en egen veileder i mediekontakt.
Veilederen er utformet som en kort
innføring i temaet spesielt rettet mot
lederne, og inneholder en sjekkliste
over de mest sentrale elementene
som bør være med i en mediestrategi
for disse bedriftene.
Eksemplarer kan bestilles gratis fra
KS Bedrift Energi v/Grethe Johansen,
grethe.johansen@ks.no

Veiledningen kan lastes ned her:
www.nve.no (søk på “veileder 2011)

www.ks-bedrift.no

Veilederen kan lastes ned her.
(søk på “veileder i mediekontakt”)
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Hubro er bra
Etter en lang og kald vinter med lite vann i magasinene,
og med høye strømpriser som igjen førte til betalingsproblemer – så kan vi lese i Nationen at «hubroen skal
reddast frå strømsjokk».
Det går videre fram av artikkelen at en hubro kan se
hundre ganger bedre enn et menneske i mørket, men
har ikke så lett for å se kraftlinjer.
Noen mennesker, derimot, ser mørkt på det meste
– og der det er kraftlinjer, der ser de monstre.
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