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Skogryddingserfaring til NVE
E

tter ekstremværene før jul
etablerte NVE en intern
arbeidsgruppe for å gjennomgå
og vurdere behov for å endre krav og
bruk av andre virkemidler for å sikre
optimal skogrydding rundt kraftlinjer.
Arbeidsgruppen, som ledes av Marit
Lundteigen Fossdal, er bredt sammensatt med representanter fra flere
avdelinger og seksjoner, og skal levere
sin innstilling innen 1. juli i år. De skal
også vurdere spørsmål rundt kabling
m. v.

Solid erfaring
I forbindelse med dette arbeidet
ønsker gruppen å høre bransjens
erfaringer og synspunkter på even-
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Defo-medlemmene Hemne Kraftlag og Bindal Kraftlag har
viktige erfaringer å bidra med til NVEs arbeidsgruppe for å
sikre optimal skogrydding rundt kraftlinjer. NVE-gruppen vil
høre bransjens synspunkter og endringsbehov.
tuelle endringsbehov på et møte 6.
mai. Fra Defo kommer nettsjef Hans
Sæther, Hemne Kraftlag og elverksjef Frode Næsvold, Bindal Kraftlag, i
tillegg til rådgiver Arvid Bekjorden fra
Defos administrasjon.
Hemne Kraftlag er kjent for «Hemnemodellen» innenfor skogrydding.
Bindal Kraftlag er kjent for å ha gode
rutiner for praktisk skogrydding for å
forebygge skader under ekstremvær.
– Defo er positiv til at NVE har tatt
initiativ til dette arbeidet, sier daglig
leder Knut Lockert i Defo. Han legger
spesielt vekt på at dårlig skogrydding
får store konsekvenser for nettselskapene gjennom strømutfall og KILEkostnader.

Skogrydding rundt kraftlinjer er høyt
prioritert både i NVE og i Defo.

Ekstrautgave 6. mai
NettOpp kommer ut med en ekstrautgave tirsdag 6. mai i forbindelse
med at Reiten-utvalget legger fram
sin konklusjon dagen før.
Her vil vi presentere innhold og
kommentarer til denne viktige rapporten som kan få stor betydning for
hele bransjen. Reiten-utvalget skal
først og fremst konsentrere seg om
regional- og distribusjonsnettet,
og gi råd om en hensiktsmessig
nettorganisering.

Årsmeldingen er klar
Defos årsmelding for 2013 er nå klar. Den blir i nærmeste framtid sendt ut til alle
medlemmer og kontakter, men kan også lastes ned fra vår hjemmeside www.defo.no
Som vanlig er årsmeldingen blitt et fyldig
dokument på 48 sider om Defos mange aktiviteter i året som gikk.

der og raskest mulig få strømmen tilbake. En
storstilt fusjonering vil føre til svekket beredskap for landets strømkunder.

Struktur
Av innholdet kan nevnes styreleder Eilif
Amundsens innledning med tittel «Kan vi organisere bort strømbrudd?» Her spør han også
om en struktur med få og store sentraliserte
selskaper kan gi en tryggere strømforsyning?
Nettselskapenes ansatte gjør en heltemodig
innsats for å begrense skadene for sine kun-

Allianser
Også i en artikkel i årsmeldingen som er
en klar melding til Reiten-utvalget, blir det
påpekt at mange av de små og mellomstore
nettselskapene er blant de mest effektive. Her
vises det også til at Defo argumenterer med at
den beste løsningen er at nettselskapene går
sammen i allianser som har likhetstrekk med
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det vi i dag kjenner som sparebankmodellen.
Ellers inneholder årsmeldingen også en presentasjon av organisasjonen, en omfattende
beskrivelse av fagutvalgenes virksomhet, regnskap og glimt fra medlemmenes virksomhet.
God lesning!

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

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@defo.no

Rekorddeltagelse til Gålå
Defos årsmøte med fagdag i Peer Gynts rike, Gålå får rekorddeltagelse med 230 påmeldte. Hele 55 everk er representert.

D

e store trekkplastrene til årets
arrangement er selvfølgelig
olje- og energiminister Tord
Lien og Eivind Reiten. Men det er også
mange andre godbiter i år.
Representanter fra Sparebank 1
Gruppen og Eika Gruppen vil redegjøre
for sine erfaringer med denne typen
samarbeid, som også er aktuell for vår
bransje. Redaktør Harald Stanghelle i
Aftenposten vil bidra med sitt syn på
struktur og beredskap i Norge. Lederutfordringer i det lokale everket er temaet
for forfatter Ingar Sletten Kolloen,
og selvfølgelig får vi høre hvordan

NVE-sjefen og Statnett-sjefen ser på
aktuelle problemstillinger.

Tur og årsmøte
Selvfølgelig vil det også bli aktiviteter
av mer festlig karakter. Det blir en
fellesutflukt og en festmiddag i Peer
Gynts tegn, og ledsagerne får lage
lunsj med Brimi´n, blant annet. Arrangementet avsluttes med årsmøte.
At Peer Gynt er sentral kan vel ikke
overraske noen. Vi sier som Peer:
– Udenom, sa`e bøjgen! Nej; denne
gang Tvers igennem, var vejen aldri
så trang!

For mye i hodet på folk
Mange mindre selskaper er sårbare fordi for mye bare sitter i
hodet på folk. – Det er derfor vi stiller krav til dokumentasjon,
ikke for å være vanskelig, sa Arthur Gjengstø fra NVE på Defos
fagdag om beredskap.
Gjengstø var enig i at lokalkunnskap
og lokal handleevne er svært viktig når
uvær eller ulykker rammer. Samarbeid
mellom verkene er også meget viktig,
men Gjengstø bemerket at av og til
kan stå-på-viljen i lokalmiljøet være så
stor at det kan bli en utfordring å holde
folk tilbake.
– Det er både fornuftig og et krav at
evaluering gjennomføres etter kriser.
Dette for å unngå at krisene gjentar
seg. Det er viktig med handling og
systematisk oppfølging etter både
øvelser og kriser, sa Arthur Gjengstø
fra NVE, som også presiserte at gode
IK-systemer kan gjøre oppgaver mye
enklere enn folk tenker.
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Erfaring
Også Jan Træen fra Stryn Energi var
opptatt av dokumentasjon av tiltak for
å redusere risiko og sårbarhet, i sitt
foredrag om erfaring med tilsyn. Han
viste blant annet til et beredskapstilsyn
fra NVE i oktober i fjor som avdekket til
sammen 11 avvik. – De fleste avvikene
går på manglende systematisering og
dokumentasjon, sa Jan Træen. Han
viste også til at de ansatte ikke var
godt nok forberedt på tilsynet.
Konsekvensen av tilsynet sammenfattet Træen som at selskapet har fått
rettet opp flere forhold, og at det nå er
bedre beredskap og økt fokus på forebygging og risikobasert vedlikehold.

Olje- og energiminister Tord Lien er en av de
som har lokket ekstra mange deltagere til Defos
årsmøte med fagdag på Gålå. FOTO: OED/SCANPIX

Defo holder trøkket
Defo holder trøkket i arbeidet
for at nettselskapene fortsatt får
differensiert arbeidsgiveravgift.
Etter møtet i Stortinget som
Arbeiderpartiets nestleder Helga
Pedersen hadde tatt initiativet til,
ble det avholdt et nytt møte mellom Defo og Arbeiderpartiet. Dette
møtet ble ledet av Terje Aasland
som også hadde med seg nesten
alle fra Arbeiderpartiet i energi- og
miljøkomiteen. Her fikk Defo igjen
lagt fram de uheldige konsekvensene denne omleggingen vil få for
kunder i distriktene.
Defo har nå fått Anna Ljunggren
som kontaktperson i Arbeiderpartiet. Neste møte blir med Ljunggren 2. mai, og da skal det legges
en plan for det videre arbeidet inn
mot OED.

Ubyråkratisk Defo
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Under tittelen «fjerning av byråkratisk ordning»
skriver Kraftnytt:
NVE må gjerne avvikle flere slike byråkratiske
ordninger, mener Dego. Les Defos høringssvar
på Degfos nettsider.
Defo mener tross alt at variasjoner i navnebetegnelser blir i meste laget ubyråkratisk.
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