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Kritisk til NVEs språkbruk
– Det er sannsynlig at selskapene bevisst eller uaktsomt
har avgitt uriktige opplysninger, sier NVE-sjefen i en
pressemelding. Dette bestrides på det sterkeste fra de
fire Defo-selskapene dette gjelder, som også reagerer
på språkbruken.
NVE gikk ut med nyheten om at de
sender ut varsel om overtredelsesgebyr
til seks nettselskaper fordi; «vi mener
det er sannsynlig at de har gitt uriktige
opplysninger da de bekreftet oppfyllelsen av vedtaket om utarbeidelse
av planverk for kraftrasjonering».
NVEs tilsyn avdekket at 9 av 10
kontrollerte selskap ikke hadde planer
som kunne godkjennes. For seks av
disse selskapene, hvorav fire Defomedlemmer, var avvikene så alvorlig at
de fikk varsel om overtredelsesgebyr.
– Vi betrakter det som svært alvorlig
å avgi uriktige opplysinger, og avventer
nå selskapenes uttalelser om saken,
sier vassdrags- og energidirektør Agnar
Aas i pressemeldingen.

Bestrider
Defo-selskapene erkjenner viktigheten
av å ha et godt planverk og de beklager
at det er mangelfullt. De mener også at
en purring er på sin plass fra NVE når
forhold ikke er slik de burde være. Men
det reageres kraftig på språkbruken i
pressemeldingen.
– Vi bestrider på det sterkeste at vi
med vitende og vilje har gitt uriktige
opplysninger til NVE, sier adm. direktør
Jon E. Holst i Hammerfest Energi Nett
AS i en kommentar til NettOpp. Han får
støtte fra adm. direktør Andres Sætre i
Tinn Energi som presiserer at de for sin
del verken har underslått opplysninger

eller gitt uriktige opplysninger slik
NVE hevder – men vi har glippet
på en frist.
Også elverksjefene Arnt Vidar Bruseth
i Nesset Kraft og Roald Hansen i
Sørfold Kraftlag er overrasket over
NVEs urimelige språkbruk og tilbakeviser overfor NettOpp at de har gitt
uriktige opplysninger.

Skader omdømmet
I et svarbrev fra Hammerfest Energi
Nett poengterer adm. direktør Jon E.
Holst blant annet at omdømme er viktig
for Hammerfest Energi-konsernet:
«Når NVE i forbindelse med et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven
aktivt bruker media for å formidle et
inntrykk av at Hammerfest Energi Nett
på grovt vis har misledet NVE som tilsynsmyndighet, er det egnet til å skade
konsernets omdømme på alvorlig vis. Vi
har vanskelig for å forstå at det fremstår
som forsvarlig saksbehandling fra NVEs
side å sende ut pressemelding med et
slikt innhold på dette stadiet av saksbehandlingen», heter det i brevet til NVE.
Oppslag i media har også vært
konsentrert om at selskapene har gitt
uriktige opplysninger og at de trues
med bot. I en kommentar til NTB
hevder overingeniør Lars Andreas
Eriksson i NVE at det er irrelevant om
selskapene bevisst har løyet eller om
de «bare» har tabbet seg ut.
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Ser alvorlig på saken
– Disse sakene har vært grundig behandlet
i NVE. Varselet om overtredelsesgebyr
viser at vi ser alvorlig på at nettselskapene
ikke har fulgt opp vårt vedtak om planverk for kraftrasjonering. Det er vanlig at
NVE sender ut pressemelding ved varsel
om overtredelsesgebyr. Jeg ser ingen
grunn til at denne praksisen skulle vært
fraveket i dette tilfellet, sier vassdragsog energidirektør Agnar Aas (bildet) i en
kommentar til NettOpp.

Svært uheldig
– Det skulle bare mangle at NVE følger
opp en så viktig sak som planverket
for kraftrasjonering, og at pressemelding brukes for å poengtere dette,
sier daglig leder Knut Lockert i Defo.
– Det er imidlertid svært uheldig at
pressemeldingen gir inntrykk av at
selskapene opptrer uhederlige overfor
NVE. En ting er å rapportere for dårlig,
noe helt annet er det å bevisst lyve og
på annen måte lure NVE. Det er mulig at
det er irrelevant for NVE om selskapene
bevisst har løyet eller om de «bare»
har tabbet seg ut. For de involverte
selskapene er det stor forskjell på dette,
og slik jeg ser det er det merkelig at dette
tilsynelatende ikke betyr noe for NVE.
For selskapenes omdømme og kunder
representerer disse to tilnærmingene
to forskjellige verdener, sier Knut Lockert
i en kommentar til NettOpp.
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Aktiv i nord

Tariffutjevning
som ønsket

«Nett i nord»-avtalen som ble inngått på Defos årsmøte
i juni er nå fulgt opp med aktiv handling. En konstruktiv
diskusjon på møtet i Tromsø 27. september ga Statnett
verdifulle råd for det videre arbeidet i nordområdene.
urbefolkningen», «Nettutvikling på Nordkalotten» og «Energipolitikk i nord».
Det eneste som er blitt alminnelig
kjent fra dette forumet er sametingspresident Egil Olli som i en pressemelding etter konferansen hevder
at kraftutbygging i nord, i den skala
det foreligger søknad om, er et dårlig
alternativ.
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Møtet hadde som formål å fylle samarbeidsavtalene med konkrete innhold
om hvilke tiltak som settes i gang for å
sikre gjennomføringen av prosjektene i
nord. Det var enighet om flere konkrete
tiltak for å følge opp intensjonene om
å få gjennomført helt nødvendige nettutbygginger i nordområdene.
Tilstede på møtet var Defos nordområdeutvalg og representanter fra
Troms Kraft. Statnett stilte med fem
medarbeidere på møtet.

«Nett i nord»-avtalen
Både Defo og Statnett har interesse av
at det skapes best mulig grunnlag for
å gjennomføre nettutbygging i nord,
og det var også bakgrunnen for at det
i sommer ble inngått en samarbeidsavtale om utbygging av nett i nord.
Statnett arbeider med planer for
utbygging av nettet på strekningene
Ofoten – Balsfjord – Hammerfest –
Skaidi – Varangerbotn, som også inngår
i en planlagt ringforbindelse mellom
Nord-Norge, Nord-Finland og NordSverige, kalt Arctic Circle.

Tema på Høstkonferansen
At Statnett tar nordområdespørsmål
på alvor ble ytterligere dokumentert på
Statnetts Høstkonferanse Topplederforum 2010. Her var nordområdene
gjennomgående tema med titler som
«Energiforsyning i et nordområdeperspektiv», «Energiutvikling på Nordkalotten – muligheter og utfordringer for

passo

I Statsbudsjettet for 2011
ble det foreslått å videreføre bevilgning til utjevning
av overføringstariffer med
60 millioner kroner slik det
også ble i 2010.

Statnett og konsernsjef Auke Lont har bidratt
til at avtalen om «Nett i nord» er blitt fulgt opp
med praktisk handling.

Dette er i tråd med den vurderingen
Defo framholdt i et brev til Energi- og
miljøkomiteen av 22. september i år.
Argumentene som ble brukt av Defo
var at en nær samlet bransje står bak
et støttebeløp av en slik størrelse, og
at dette vil medføre av ca 700 000
nettkunder i 24 nettselskap får tildelt
utjevningstilskudd.
«Disse nettkundene har ekstra
høye nettkostnader på grunn av
naturgitte forhold, næringsstruktur
og bosettingsmønster. Ved en bevilgning på 60 millioner kroner også i
2011 vil nettleien til disse nettkundene
bli redusert til et «noenlunde rimelig
nivå», heter det i brevet. Her presiseres også at denne ordningen er
treffsikker og gir mye «utjevning for
pengene», slik Defo ser det.

Husk at vi møtes på ENERGI 2010
Defo er medarrangør sammen
med KS Bedrift, Energi Norge og
Lvk når konferansen ENERGI 2010
arrangeres på Thon Hotel Bristol i
Oslo 16. og 17. november.
Vi møtes der.

Viktige spørsmål som diskuteres er:
Globalt klima eller lokalt miljø?
Stor eller liten, er bransjen for fragmentert?
Krafteksport eller egen industri?
Hvordan vinne kampen om det gode
omdømme?

Påmelding:
http://energi2010.kskonferanse.no Se også www.defo.no
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Framtidsutsikter i et klimaperspektiv
To planeter møttes ute i verdensrommet, og den ene sier til den andre:
– Du ser da helt forferdelig ut.
– Ja, svarer den andre nedtrykt. – Jeg har fått homo sapiens.
– Nå, ikke verre. Det har jeg hatt også, men det går raskt over igjen.
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