forum for strategisk nettutvikling

årsmelding 2008

Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare
en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet
FSN er bygd på, sammen med en oversikt over de viktigste historiske milepæler.
I tillegg går vi grundig inn i siste års saker og problemstillinger. På denne måten
blir FSNs årsberetning et omfattende dokument til aktiv bruk både for
medlemmer, for media og til rekrutteringsarbeid. Ta godt vare
på årsberetningen og bruk den aktivt!
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Et merkeår i FSNs historie

Vi har nå lagt bak oss et merkeår i FSNs historie. Med ansettelse
av Knut Lockert som fast daglig leder på heltid og en fungerende
utvalgsstruktur er grunnlaget lagt for en bærekraftig utvikling
som skal løfte organisasjonens arbeid merkbart i årene framover.
Erfaringen så langt har vist at ansettelse av daglig leder var et
nødvendig og viktig løft for FSN. Arbeidet har blitt mer effektivt og
fått mer kontinuitet – og resultater har også kommet.
Et godt eksempel er «fusjonssaken» hvor raskt og effektiv reaksjon fra FSN var med på å stoppe Statnetts arbeid mot en fusjon
med Svenska Kraftnät. Det var vår klare overbevisning at en slik
fusjon ikke ville være til fordel for Distrikts-Norge eller i FSNs
interesser.
Nordområdeproblematikken har også vært sentral i dette året
gjennom en innsats for å belyse de problemene energiselskaper
og befolkningen står overfor i nord, FSN har bidratt til å få gjennomført en studie av samfunnsøkonomiske, næringsøkonomiske
og miljømessige aspekter ved ny sentrallinje til Varangerbotn i
Finnmark. I tillegg var FSN medarrangør i en nordområdekonferanse i Kirkenes hvor problemene ble synliggjort og debattert. Slikt
arbeid vil gi resultater.

Også på andre områder oppnår vi resultater gjennom et kontinuerlig høyt trykk med sterk faglig tyngde. Raske og konstruktive
reaksjoner hjelper medlemsbedriftene til en bedre hverdag og til
et bedre kundeforhold. Undersøkelsen fra TNS Gallup viser at
medlemsbedriftene er gode arbeidsplasser som bidrar positivt i
lokalsamfunnet. Denne utviklingen skal vi styrke.
Jeg vil takke daglig leder og alle utvalgsledere for det gode initiativ og det positive engasjement som er vist gjennom siste års
FSN-arbeid. Mange utfordringer er synliggjort og flere vil komme.
La dette arrangementet bli en inspirasjon for det videre arbeid på
samme høye nivå.

Eilif Amundsen

Styreleder

Jeg vil takke daglig leder og alle utvalgsledere
for det gode initiativ og det positive
engasjement som er vist gjennom
siste års FSN-arbeid.

styreleder eilif amundsen. foto: bjarne langseth
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Knut er på plass

Daglig leder Knut Lockert er på plass på FSNkontoret i KS-byggets tredje etasje. Han er nå godt
i gang med arbeidet og ønsker mest mulig kontakt
med medlemmene.
KONTAKTDATA:
Telefon 91 18 77 13 / E-post: knut.lockert@fsn.no
Postadresse:
Postboks 1497 Vika
0116 OSLO

Besøksadresse:
Haakon VIIs gt. 9,
3. etasje, Vika, Oslo

Også redaktør Bjarne Langseth vil ha kontorplass i nærheten av Knut Lockert. Der vil han
være om lag en dag i uka, men kan alltid treffes
på tlf.: 91 30 03 12 og e-post: redaktor@fsn.no.
Ta gjerne kontakt med tanke på ideer og innlegg
til NettOpp og hjemmesida www.fsn.no, og om
du oppdager feil på hjemmesida som må rettes
opp (f. eks. medlemsdata).

FOTO: BJARNE LANGSETH

NYTT FRA BRUKERRÅDET:
Brukerrådet har deltakelse fra de viktigste av Statnetts
brukergrupper. Rådet skal etter sitt mandat være en viktig
kontaktﬂate mellom Statnett og brukerne. Brukerrådet har
en kontrollerfunksjon og skal være et rådgivende organ
for Statnett.

Dersom Statnett fatter avgjørelser i strid med brukerrådets anbefalinger kan et ﬂertall i brukerrådet oversende saken til Olje- og energidepartementet for
eventuell behandling i foretaksmøtet.

Medlemmer i brukerrådet 2008-2010:

Varamedlemmer:

•

Øivind Torkildsen etter innstilling fra NHO ved
Energibedriftenes landsforening (Leder)

•

Olav Ween etter innstilling fra NHO ved
Energibedriftenes landsforening

•

Helge Stanghelle etter innstilling fra NHO ved
Norsk Industri (Nestleder)

•

Kari Thørud etter innstilling fra NHO ved
Energibedriftenes landsforening

•

Bente Monica Haaland etter innstilling fra NHO ved
Energibedriftenes landsforening

•

Kristin Karlstad etter innstilling fra NHO ved
Norsk Industri

•

Linette Heiberg etter innstilling fra Forbrukerrådet

•

Olav Nyhus etter innstilling fra Forbrukerrådet

•

Hanne Torkelsen etter innstilling fra
Forum for Strategisk Nettutvikling

•

Knut Lockert etter innstilling fra
Forum for Strategisk Nettutvikling

•

Leif Olsen etter innstilling fra Handels og
Servicenæringens Hovedorganisasjon

•

Kirsten Haug etter innstilling fra Handels og
Servicenæringens Hovedorganisasjon

Leder og nestleder bytter plass midt i perioden. Begge møter i Statnetts styre.
Forum for Strategisk Nettutvikling FSN
Postboks 1497 Vika
0116 Oslo

forsiden av nettopp nr 9/2008.

Telefon daglig leder: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@fsn.no
Hjemmeside: www.fsn.no

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

2.1. STYRE OG LEDELSE
Ifølge vedtektene skal styret bestå av 3–5 medlemmer med
personlige varamedlemmer. Fusjonen med IDÉ-gruppen våren
2003 medførte en utvidelse av styret fra 3 til 5 styremedlemmer.
Etter årsmøtet i Alta i juni 2008 har styret hatt følgende sammensetning:
1.	Eilif Amundsen, styreleder, Hålogaland Kraft AS,
vara Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS
2.	Terje Enes, nestleder, Kvinnherad Energi AS,
vara Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftlag DA
3.	Andres Sætre (sekretær), Tinn Energi AS,
vara Jan-Erik B
 rattbakk, Ringeriks-Kraft AS
4.	Erik S Winther, Gudbrandsdal Energi AS,
vara Arne Nybråten, VOKKS
5. Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag AL,
vara Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag AL

Helt fra 2002 har det vært stor enighet om at en slik løsning ikke
er tjenlig på sikt, verken for FSN som organisasjon eller for styrets
leder. Spesielt har utfordringene vært store med hensyn till administrering av FSN etter strategiprosessen i desember 2005. Da
ble det etablert et betydelig antall fagutvalg sammensatt av
kompetente frivillige medarbeidere fra medlems-bedriftene. Knut
Lockert tiltrådte som daglig leder i FSN den 15.august 2008.
2.2. Fagutvalg
Strategiprosessen i FSN høsten 2005 ga klare signaler om at
medlemsmassen var fornøyd eller svært godt fornøyd med
arbeidet og fokusområdene til FSN. Ingen uttrykte misnøye.
Det ble tilkjennegitt en betydelig betalingsvilje hos medlemmene
for økt aktivitet i FSN. Medlemmene var dessuten villig til å stille
betydelige og verdifulle kompetanseressurser til disposisjon for
FSN.

I høstmøtet 2002 ble det besluttet å opprette egen valgkomité på
tre medlemmer.

Det ekstraordinære årsmøtet i desember 2005 uttrykte ønske om
etablering av flere fagutvalg innenfor spesifikke fokusområder.

Det er besluttet følgende rutine for valg til valgkomiteen:
Komitémedlemmene har en funksjonstid på tre år, første år som
medlem, andre år som nestleder og tredje år som leder

Det er etablert mange fagutvalg sammensatt av ressurspersoner
som er fristilt fra medlemsverkene, men også med deltakelse fra
KS Bedrift, vår juridiske ekspertise og eksterne ressurspersoner
som er kjøpt / leid inn.

Valgkomiteen er etter årsmøtet i 2007 sammensatt slik:
1. Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS (leder)
2.	Erling Martinsen, Nord-Troms Kraftlag AS
3. Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS
Vedtektene sier følgende om den daglige ledelse av FSN:
«Så lenge FSN ikke har ansatt noen daglig ledelse, fungerer
styrets leder som arbeidende styreleder.»

Ettersom det er vunnet erfaring, er det underveis gjort justeringer
i noen av utvalgenes sammensetning og eksistens.
En prosess utover året 2007 med målsetting å utvikle et nærmere
samarbeid med KS Bedrift, bidro til evaluering av utvalgsstrukturen.

Ettersom det er vunnet erfaring,
er det underveis gjort justeringer i noen
av utvalgenes sammensetning og eksistens.

terje enes, ny nestleder i styret, fsn. foto: bjarne langseth
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Ved utgangen av 2008 er de seks fagutvalgene
– noen felles med KS Bedrift – sammensatt slik:
Medieutvalget:
• Andres Sætre, Tinn Energi AS (leder)
•	Jan Erik Brattbakk, Ringeriks Kraft AS (nestleder)
•	Bjarne Langseth, pivat konsulent (sekretær)
• Bjørg Brestad, Valdres Energiverk AS
• Line Hovrud, Valdres Energiverk AS
• Knut Lockert, FSN
• Eilif Amundsen, FSN
Nettariffutvalget:
•	Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS (leder)
•	Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS (nestleder)
• Knut Lockert, FSN (sekretær)
• Svein Eriksen, KS Bedrift. (sekretær)
• Jørund Kvande, Sunndal Energi KF
•	Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS
• Are Marthinussen, Hålogaland Kraft AS
• Svein Eriksen, KS Bedrift
• Hanne S. Torkelsen, KS Bedrift
Nordområdeutvalget:
•	Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag A/L (leder)
•	Leif Edmund Jankila, Varanger Kraftnett AS (nestleder)
• Knut Lockert, FSN (sekretær)
• Jon Erik Holst, Hammerfest Energi AS
• Eilif Amundsen, FSN
Nettreguleringsutvalget:
• Arne Nybråten, VOKKS (leder)
•	Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftlag DA (sekretær)
•	Johannes Kristoffersen, Hålogaland Kraft AS
• Tore Nilsen, Hammerfest Energi AS
• Hanne S. Torkelsen, KS Bedrift
• Arne Utne, KS Bedrift
• Svein Eriksen, KS Bedrift
• Eilif Amundsen, FSN
• Knut Lockert, FSN
DSB-/DLE-kontaktutvalg:
• Svein Eriksen, KS Bedrift (leder)
•	Fritz Ramstad, Nordmøre Energi AS (sekretær)
• Hanne S. Torkelsen, KS Bedrift
•	Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag A/L
• Ola Bergheim, Nore Energi AS
• Rolf Robberstad. Haugaland Kraft AS
• Børge Olsen, Hålogaland Kraft AS
Bredband-/AMR-/TVK-utvalg:
•	Roar Eriksen, Hålogaland Kraft AS (leder)
•	Odd Refsdal Gudbrandsdal Energi AS (sekretær)
• Kjell A Mikalsen Nord-Troms Kraftlag AS
•	Svein Inge Djursvoll, Haugaland Kraft AS
• Arne Utne, KS Bedrift
• Hanne S. Torkelsen, KS Bedrift.
• Knut Lockert, FSN

2.3. Samarbeid med KS Bedrift
KS Bedrift og FSN har hatt en formell samarbeidsavtale siden januar
2003. Både KS Bedrift og FSN har ønsket å videreføre dette samarbeidet,
og begge parter har sett verdien av å oppdatere denne avtalen. Som et
ledd i oppdateringen har administrasjonen i de to organisasjonene foretatt en evaluering av avtalen. Basert på de seneste års erfaringer med
det praktiske samarbeidet mellom KS Bedrift og FSN, og de resultater vi
mener at dette samarbeidet har gitt, har begge organisasjoner et sterkt
ønske om å oppdatere og videreføre dette samarbeidet.
Bakgrunnen for ønsket om en nærmere samarbeidsavtale ligger i en
felles interesse av at energiselskapene må gis muligheter for å utvikle
seg innenfor rammen av en lokal og regional tilknytning. I tillegg er de
fleste medlemmer av FSN også medlem i KS Bedrift.
Begge parter mener at vi har hatt stort utbytte av det nære samarbeidet
disse årene. Både med hensyn til å samle ressurser og innsats, og ikke
minst ved å «samle» standpunkt. Det tette samarbeidet har ført til at vi
har fått «mest mulig påvirkning for minst mulig penger». I tillegg er det
også et poeng at siden vi representerer mange felles medlemmer (av
FSNs ca 60 medlemmer er ca 50 også medlem av KS Bedrift), ønsker vi
ofte å bruke de samme næringspolitiske ressurspersonene hos medlemmene. Samarbeidet er en måte å unngå «overforbruk» av disse ressurspersonene på.
Slik samarbeider FSN med KS Bedrift:
• Administrative tjenester: FSN leier kontorplass, møterom og sekretærtjenester av KS Bedrift, samt at KS Bedrift kan ta seg av oppdateringer av for eksempel FSNs hjemmesider: www.fsn.no og annet. Dette
gjøres til avtalte priser.
• Som det fremgår av kapittelet foran har FSN og KS Bedrift opprettet
noen felles utvalg. Når det gjelder oppnevning til utvalgene gjøres det
av organisasjonene i felleskap.
• Hanne S. Torkelsen, KS Bedrift deltar på de utvalgsmøter som er mest
relevante. Hennes deltakelse på utvalgsmøter dekkes av KS Bedrift.
Arbeid utover dette, som i praksis vil være utredningsoppdrag fra
utvalgene, utføres mot betaling etter avtale mellom KS Bedrift, og
dekkes av KS Bedrift og FSN med en halvpart hver. Time- og oppdragssatser for dette arbeidet fremgår av vedlegg til avtalen. Utredningsarbeid som utvalgene ønsker utført, og som kan utføres av
administrasjonen i KS Bedrift avtales særskilt mellom KS Bedrift og
FSN. Betaling for slikt arbeid avtales også særskilt.
• Felles arrangementer: Partene viderefører praksisen med å arrangere
felles medlemsseminarer på ulike fagområder som kommer opp.
Dette gjelder spesielt i forbindelse med høringer. I tillegg vil det være
naturlig å gjennomføre medlemsseminarer på områder hvor lov- og
forskriftsendringer er gjennomført. I tillegg vil en arbeidsgruppe
vurdere «markedet» for å gjennomføre en årlig/hvert annet år større
næringspolitisk konferanse. Den praktiske gjennomføringen av disse
arrangementene kan KS Bedrifts administrasjon stå for, mot kostnadsdekning.
Som tidligere vil også den «nye» avtalen slå fast at det selvsagt er helt
stuerent at de to organisasjonene kan ende opp med ulike standpunkt.
Avtalen vil fortsatt også ha et ledd om gjensidig oppsigelsesrett.
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Virksomheten i driftsåret 2008

3.1. Plattform for arbeidet i FSN
Et enstemmig årsmøte i desember.2005 ga sin tilslutning til
strategigruppens arbeid og innstilling. Årsmøtet sluttet enstemmig opp om forslagene til ny formålsbestemmelse med angivelse
av en bredere arbeidsplattform. Det var videre tilslutning til forslaget om økt ressurstilgang både på kompetanse og økonomi.
Årsmøtet uttrykte en stor grad av tilfredshet med FSNs arbeid og
med Strategigruppens forslag til fremtidige retningslinjer og målsetninger.
Ny formålsparagraf lyder som følger:
• FSN skal ivareta medlemmenes interesser i spørsmål knyttet
til lokale nettselskapers rammebetingelser.
• FSN skal bidra til en samfunnsøkonomisk riktig infrastruktur
og kraftdistribusjon, herunder at hensyn til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningssikkerhet på kort og lang
sikt tillegges vekt.
• FSN skal innenfor disse rammer arbeide for best mulige lever
ingsvilkår for de kunder som betjenes av medlemsbedriftene
og slik at bedriftene kan sikres et robust grunnlag for videre
drift og vekst.
• FSN har som formål å tilrettelegge grunnlaget for at medlemsbedriftene kan styrke sin posisjon i eget distrikt som næringsutvikler med utgangspunktet i medlemsbedriftens kapital,
kompetanse og personell.
• Som et viktig ledd i virksomheten skal FSN opparbeide gode
relasjoner til de aktuelle myndigheter og aktører, delta i nødvendige høringsprosesser og på de arenaer hvor FSN-relaterte
saker drøftes og avgjøres.
• Det skal være en målsetning for FSN å opparbeide et faglig
renommé som innebærer at myndighetene gjør bruk av organisasjonens kompetanse og kvalifikasjoner i sitt arbeid på
kraftsektoren.

vann i bevegelse. foto: dag johansen

3.2. Medieutvalget
Medieutvalget har i 2008 hatt følgende sammensetning:
• Andres Sætre, Tinn Energi AS, leder
• Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS, nestleder
• Bjarne Langseth, redaktør, sekretær
• Bjørg Brestad, Valdres Energiverk, AS
• Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS
• Odd Levy Harjo, Alta Kraftlag, inntil juni 2008
• Line Lunde Hovrud, Valdres Energiverk AS, fra juni 2008
• Knut Lockert, FSN, fra august 2008
Oppgaver og strategi
Hovedarbeidsoppgaver for medieutvalget er å følge opp medlemmenes ønske om et mer aktivt kommunikasjonsarbeid både
internt og eksternt. Det er utarbeidet en egen mediestrategi for
utvalgets arbeid. De viktigste kanalene for FSNs kommunikasjon
er årsberetningen, hjemmesida www.fsn.no, NettOpp, riks-,
region- og lokalmediene, og fagpressen. Hovedmålgruppen er de
aktuelle offentlige myndigheter hvor vi kan påvirke utforming av
rammebetingelser som er viktige for medlemmer og kunder. I tillegg er også egne medlemmer, potensielle nye medlemmer og
bransjen generelt viktige målgrupper.
En målsetning for alle former for kommunikasjon fra FSN er at den
skal være utfordrende, presis og velformulert.
Medieutvalget har også slått fast at det å drive aktivt kommunikasjonsarbeid med våre medlemmer er noe av det viktigste vi skal
befatte oss med.

utsikt og solnedgang sett fra soria moria hotell og konferansesenter i oslo.
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Møtevirksomheten
Utvalget har i perioden avviklet fire møter som i det vesentligste
har vært viet årsmøte/fagdag-forberedelser og oppfølging.

Årsmøte med fagdag
FSNs årsmøte med fagdag 2008 ble avviklet i Alta og Hammerfest
i dagene 11.–13. juni 2008.

Den 14. februar avviklet utvalget et møte på Soria Moria Hotell i
Oslo hvor hovedvekten ble lagt på forberedelser til årsmøtet med
fagdag, profilering av FSN i den forbindelse, samt status for årsberetningen og samarbeidet med bladet Energi.

Medieutvalget har ansvaret for forberedelse og gjennomføring av
årsmøte med fagdag. Av den grunn innlemmes et medlem som
representerer medlemsarrangøren(e) i utvalget.

Dette arbeidet ble fulgt opp mer detaljert på utvalgsmøtet i Alta
den 17. og 18. april.
På utvalgsmøtet den 17. september ble FSNs nyansatte daglig
leder, Knut Lockert, presentert. Han går også inn i medieutvalget.
Ellers ble årsmøtet 2008 grundig evaluert og kjølen ble strukket
for årsmøtet 2009 på Beitostølen med Valdres Energiverk og
VOKKS som arrangører. Utvalget diskuterte også saker som er
mest aktuelle med tanke på mediefokus.
Årets siste medieutvalgsmøte var lagt til Beitostølen den
6. november, og hoveddelen av møtet var viet forberedelser til
årsmøtet med fagdag 2009. Her ble det utarbeidet programutkast,
gjennomgåelse av påmeldingssystemer, og befaring ble foretatt
i Beitohallen der arrangementet skal holdes. På møtet ble også
kommunikasjonsbehovet diskutert sett i lys av FSNs nye situasjon med heltidsansatt daglig leder. Det ble konkludert med at det
må innarbeides gode rutiner og gode infoveier for å kunne ta tak
i de mest aktuelle sakene for FSN.

Selve arrangementet i Alta og Hammerfest ble avviklet på en tilfredsstillende måte, men utvalget registrerte en del svakheter
ved påmeldingssystemet og arrangørenes roller. Utvalget har
derfor tatt initiativ til at slike arrangement for framtiden blir regulert gjennom en avtale hvor FSNs forventning og lokal arrangørs
bidrag er tydelig avklart.
Også i 2008 kom fagbladet Energi ut med et eget FSN-bilag i anledning årsmøtearrangementet.
FSNs hjemmeside
www.fsn.no har fungert bra etter omleggingen i 2007. NettOpp blir
lagt ut samtidig med at det blir sendt ut til adressatene. I tillegg
legges det ut informasjon om aktuelle saker som FSN er engasjert
i, samt pressemeldinger som sendes ut.
Det har vært jobbet mye med oppdatering- og justering av medlemsinformasjon og annen tilpasning av den informasjonen som
skal være tilgjengelig på hjemmesida. Etter at daglig leder tiltrådte
og aktiviteten i FSN økte betydelig, har behovet for hyppigere
oppdatering av hjemmesida økt tilsvarende. Det er flere saker,
uttalelser, aktiviteter og lignende, som nå bør være tilgjengelig for
medlemmer og andre interesserte på FSNs hjemmeside.

www.fsn.no har fungert bra etter 
omleggingen i 2007.

www.fsn.no. foto: jan åge johnsen (h-ikt)

10

www.fsn.no
årsmelding 2008

NettOpp
FSNs kommunikasjonsnett NettOpp ble etablert i 2007 og kom ut
med sin første utgave i april det året. I 2008 kom NettOpp ut med
13 utgaver med til sammen 33 sider.
Nr. 2 jan. 2008

ISSN 1890-4165

Ikke gi forbrukerne krisebelastning!
Miljøverndepartementet har satt strenge vilkår for
reservekraftverk på Tjeldbergodden. Styreleder Eilif
Amundsen er fornøyd med rammebetingelsene, men
bekymret fordi Stortinget har besluttet at alle ekstremtiltakene skal belastes alminnelig forbruk.
Miljøverndepartementet setter strenge vilkår i utslippstillatelsen for CO2 fra Statnetts mobile reservekraftverk på
Tjeldbergodden som skal baseres på gass. Kraftverket
kan bare tas i bruk hvis det er stor fare for kraftrasjonering
og alle andre aktuelle tiltak er prøvd.
FSN mener det er gitt fornuftige rammebetingelser for
bruk av de mobile gasskraftverkene i krisesituasjoner.
Statnett og NVE beskriver rammer som angir når de mest
ekstreme SAKS-tiltak (svært anstrengte kraftsituasjoner)
skal kunne iverksettes! Dette er i tilfelle de mest ekstreme
kraftkriser oppstår og når sannsynligheten for rasjonering
er mer enn 50 prosent.
– Det FSN er mest bekymret for er at Stortinget har
besluttet at alle ekstremtiltak (SAKS) skal belastes
alminnelig forbrukere. FSN har tidligere beregnet at slike
kstremtiltak kan beløpe seg til milliardbeløp, sier styreleder Eilif Amundsen.
Utslippstillatelsen gjelder bare for ett og et halvt år fram
til 1. juli 2009, og tillater bare at kraftverket drives i maksimalt fem måneder i året, forutsatt en svært anstrengt
kraftsituasjon.
Eilif Amundsen mener at Miljødepartementet burde ha
imøtekommet ønsket om at utslippstillatelsen skulle gjelde
i tre år, slik det ble søkt om.
Statnett må samtidig utrede muligheten for å bruke biodiesel, og testing av biodiesel skal skje sommeren 2008.
Statnett legger til grunn at kraftverket skal være i bruk i ett
av 20 år, og da maksimalt fem måneder. Det innebærer
utslipp på 367 000 tonn CO2.

I marsutgaven tok NettOpp tak i et problem om «tilsynskø hos
nettselskapene». – Er det nødvendig med tredobbelt tilsyn, spurte
Jan-Erik Brattbakk fra Ringeriks-Kraft. NVEs Marit Lundteigen
Fossdal svarte på utfordringen med å vise til at NVE og DSB nå har
etablert et tilsynsforum for å samordne tilsynet. NettOpp var det
første mediet som presenterte denne nyheten.
FSN er fornøyd med rammebetingelsene for bruk av
reservekraftverk på Tjeldbergodden, men ser truende
skyer over tiltak som kan belaste alminnelig forbruk med
FOTO: BJARNE LANGSETH
ekstrakostnader for SAKS-tiltak.

Nye 150 millioner kroner til full bredbåndsdekning
– Folk må kunne bosette seg der de selv ønsker,
sa kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit
Kleppa og bevilget 150 millioner kroner til fylkeskommunene for at de i samarbeid med andre aktører kan
fullføre jobben med å få full bredbåndsdekning.

Forum for Strategisk Nettutvikling
Telefon Styreleder/daglig leder: 97 03 22 50
Epost: post@fsn.no
www.fsn.no

– Skal vi nå dette målet må folk ha lik tilgang til
mobilnett og bredbånd uansett hvor de velger å bo.
Der det allerede er full bredbåndsdekning, kan pengene brukes til for eksempel utbygging av mobilnettet,
sa Meltveit Kleppa.

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

Nr. 10 sept. 2008

ISSN 1890-4165

Fusjonsplaner stoppet
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Samtalene mellom Statnett og Svenska Kraftnät med
tanke på fusjon er stoppet av olje- og energiminister
Terje Riis-Johansen. FSN gikk ut med kraftige protester da fusjonssamtalene ble kjent. Både Norsk
Industri og El & IT Forbundet støttet opp om protestene, sammen med flere sentrale politikere.
Styreleder Eilif Amundsen og daglig leder Knut Lockert
i FSN er godt fornøyd med utfallet av denne saken.
– I FSN har vi lyst til å berømme statsråden for politisk
innsikt og klar tale i denne saken, uttalte Eilif Amundsen
etter at saken ble parkert av statsråden i P2s nyhetsmorgen den 10. september.
Knut Lockert kunne puste lettet ut etter en prosess
som var svært hektisk både fredag med dag og kveld,
samt mandagen og fram til at saken ble ”lagt død” i
løpet av tirsdagen.

Eilif Amundsen og Knut Lockert er fornøyd med utfallet.
Mailer og telefoner glødet til media, alliansepartnere og
politikere. Han var svært fornøyd med utfallet av saken.

Slik skjedde
prosessen!

Dette handler i hovedsak om forsyningssikkerhet og den
nasjonale kontrollen med vital infrastruktur, sa Stanghelle.
Fremskrittpartiets energipolitiske talsmann Ketil Solvik
Olsen mente imidlertid at det vil være fornuftig med en
fusjon mellom Statnett og Svenska Kraftnät.

Det var i Dagens Næringsliv (DN) fredag den 5. september at nyheten ble lansert om at det pågikk samtaler
mellom Statnett og Svenska Kraftnät om mer samarbeid.
Spørsmålet om fusjon er et mulig utfall, ville verken oljeog energiminister Terje Riis-Johansen eller Statnetts
administrerende direktør Odd Håkon Hoelsæter gå
nærmere inn på. Senterpartiets stortingsrepresentant Ola
Borten Moe mente det var grunn til å advare både mot
fusjon og mot sterkere integrasjon med Sverige.

FSN på banen
Daglig leder Knut Lockert i FSN advarte i samme artikkel
mot fusjon: – Norske politikere må ikke gi fra seg bestemmende innflytelse i Statnett – det viktigste selskapet i
norsk kraftforsyning, uttalte han.
FSN gikk allerede fredag ut med en pressemelding fra
styreleder og en artikkel fra daglig leder med krav om at
fusjonsplanene droppes. Hele og deler av disse utspillene
ble gjengitt i flere medier.

Støtte fra NI
I lørdagens DN gikk brukerrådets nestleder Helge Stanghelle fra Norsk Industri kraftig ut mot planene og forlangte
at Hoelsæter måtte gjøre rede for innholdet og målet med
samtalene med Svenska Kraftnät.
– Det kan finnes fornuftige ting å snakke om, men en
fusjon eller tettere integrasjon vil medføre store problemer.

Støtte fra EL&IT
I www.europower.com siteres både FSN v/daglig leder og
EL & IT Forbundets leder Hans Olav Felix. EL & IT-lederen
sier blant annet at en fusjon reduserer myndighetenes
mulighet til å føre en helhetlig, nasjonal energipolitikk og
står i skarp kontrast til den pågående behandlingen av
hjemfallsordningen.

Forum for Strategisk Nettutvikling FSN
Postboks 1497 Vika
0116 Oslo

Av innholdet fra disse utgavene kan nevnes:
Etter at utgave nr. 1 helt og holdent var viet forhåndsomtale av
årsmøtet med fagdag i Alta, ble utgave nr. 2 toppet med en bekymringsmelding fra FSNs styreleder om at forbrukerne ikke må
krisebelastes i forbindelse med reserverkraftverkene på Tjeldberg
odden.

Telefon daglig leder: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@fsn.no
Hjemmeside: www.fsn.no

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

I en trykt utgave av NettOpp som ble lagt ut på årsmøtet/fagdagen
i Alta, presenterte vi en rykende fersk undersøkelse fra TNS Gallup
som blant annet viser at FSN og KS Bedrifts medlemmer bidrar
positivt i lokalsamfunnet på en vesentlig bedre måte enn landsgjennomsnittet og hos ikke-medlemmer. Konklusjonen er klar:
Hjertet ER i distriktsnorge. Undersøkelsen ble også fulgt opp i
utgave nr. 9 med konklusjonen om at medlemsbedriftene oppfattes som gode arbeidsplasser med kompetente medarbeidere.
En av årets mest vellykkede aksjon fra FSNs side ble presentert
i utgave nr. 10. FSN gikk ut med kraftige protester da det ble kjent
at Statnett og Svenska Kraftnät var i fusjonssamtaler. FSN fikk
bred støtte, og saken endte med at olje- og energiminister Terje
Riis-Johansen stoppet videre fusjonsplaner.
«Det dårligste sentralnettet i Norge», var en beskrivelse av nettet
nord for Balsfjord som ble gjengitt i NettOpp nr. 11. Også andre
viktige nordområdesaker ble presentert fra et seminar i Kirkenes
i slutten av september.
I de to siste utgavene i 2008 tok NettOpp opp blant annet Riks
revisjonens rapport om driftssikkerhet i distribusjonsnettet og at
Statnetts forslag til prisstrategi sparer norske husholdninger og
bedrifter for om lag 300 millioner kroner i nettleie. – Påtrykk fra
FSN og andre gir resultater i riktig retning.
I tillegg til de nevnte sakene kan det også være på sin plass å
nevne at FSNs nye medlemmer i 2008 er blitt behørig presentert.

forsidene av nettopp nr 2 og 10/2008.
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Annen virksomhet
FSN har sendt ut pressemeldinger og hatt innlegg i aviser og
fagblad. I april ble det sendt ut en pressemelding om at olje- og
energiminister Åslaug Haga tydeligvis ønsket å la distriktene
betale. Utgangspunktet var statsrådens oppsiktsvekkende utsagn
om at netteierne må ta større ansvar for å sikre tilgang til småkraft, og at en større del av utgiftene må dekkes av forbrukerne.
Det ble også sendt ut en pressemelding med støtte til forslaget
om at Stortinget vedtar en gjennomgang av nettpolitikken.
I forbindelse med fusjonsplanene mellom Statnett og Svenska
Kraftnät ble det sendt ut pressemelding og artikkel med FSNs
synspunkter, som blant annet ble presentert i Dagens Næringsliv.
FSN har også fått en bred presentasjon av sin virksomhet gjennom
en artikkel med intervju av Eilif Amundsen, som ble skrevet av
Bjarne Langseth til den nordnorske næringslivsavisa Næringsrapport.
Medieutvalget har også hatt ansvaret for få produsert profileringsmateriell som ble brukt under årsmøtet med fagdag i Alta.
3.3. Nettariffutvalget
Deltagere
• Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS (leder)
• Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS (nestleder)
• Are Martiniussen, Hålogaland Kraft AS (sekretær)
• Jørund Kvande, Sunndal Energi KF
• Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS
• Caroline Lund, Lund & Co (juridisk sekretær)
• Svein Eriksen, KS Bedrift
I siste halvår ble Caroline Lund erstattet med Hanne S. Torkelsen
KS Bedrift og Knut Lockert FSN gikk inn som sekretær av utvalget.
Utvalget har hatt tre møter i 2008 og flere av utvalgets medlemmer har fulgt opp enkeltsaker i møte med både Statnett og NVE.
Hovedpunkter i 2008
• Ny prisstrategi for sentralnettet 2010–2012 – fordeling av
kostnader i sentralnettet.
• Utfordringer med tilknytning av ny produksjon – småkraft.
• Anleggsbidrag.
Ny prisstrategi for sentralnettet – fordeling av kostnader i
sentralnettet
Statnett har ønsket å utarbeide en ny prisstrategi for sentralnettet
for perioden 2010–2012. I den anledning har det vært drøftinger
med FSN og utarbeidet protokoll. I FSN ser vi behovet for en forutberegnlighet med hensyn til utformingen av tariffene. Dette kommer også våre medlemmer til gode gjennom deres tariffering til
egne kunder. Vi har derfor vært positive til å se på tariffen for
nevnte tidsperiode. Når det er sagt skal tariffen som før vedtas fra
ett år til ett annet, men kanskje med enn viss grad av større forutberegnlighet likevel.
over: faksimile fra næringsrapport.
under: pressemelding 08.04.2008.

Haga vil la distriktene betale
Å la distriktene betale er tydeligvis olje- og energiminister Åslaug Hagas
løsning for å øke produksjonen av fornybar energi i Norge, mener styre
leder Eilif Amundsen i Forum for Strategisk Nettutvikling, FSN.
I henhold til Småkraftforeningens hjemmeside har Haga under åpningen
av småkraftmessa uttalt at netteierne må ta et større ansvar for å sikre
tilgang til småkraft, og at en større del av utgiftene må dekkes av forbrukerne.
– Dette er oppsiktsvekkende utsagn fra en SP-statsråd som påberoper seg å arbeide for en distriktsvennlig politikk, sier Amundsen. – Forbrukerne i denne sammenhengen er kundene til de små lokale
nettselskapene i Distrikts-Norge der småkraften bygges ut. Det er disse
statsråden nå vil belaste med en større del av nettkostnadene.
De største behovene for kraft ligger i de sentrale og mest industrialiserte strøk. Den enkleste og rimeligste distribusjonen til forbrukerne
finner vi i de sentrale og mest befolkningstette deler av landet. De
største kapitalkreftene, som nå investerer stort i småkraft på landsbygda, finner vi i de store byene.
– Det er disse Haga nå vil subsidiere på bekostning av de små distriktsenergiverkene og kundene i grisgrendte strøk, sier Eilif Amundsen.
Han viser også til at regjeringen hvert år bevilger millionbeløp til
tariffutjevning for at disse nettselskapene skal opprettholdes som de
viktige hjørnesteinsbedrifter de er i Distrikts-Norge.
– Nå skal Åslaug Haga legge ytterligere belastning på distriktene slik
at tariffutjevningen må økes betraktelig. Er det ikke bedre at SPstatsråden heller legger vekt på å drive distriktspolitikk, spør styreleder
Eilif Amundsen i FSN, som også har lagt merke til at Haga lover å ta
småkraftutbyggerne med på råd. – Det kunne også være på sin plass
å søke råd hos nettselskapene i Distrikts-Norge
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Når det gjelder innholdet i drøftingene er det en rekke forhold som
har vært oppe til diskusjon. Men det er ingen hemmelighet at for
FSN har det vært svært sentralt å bidra til en jevnere og mer rettferdig fordeling av kostnader mellom forbruk og produksjon når
det gjelder de faste ledd i sentralnettet. I praksis betyr dette at
produsentene bør betale mer enn de 0,56 øre/kWh i innmatingstariff. Dette tilsvarer ca 25 prosent av de faste kostnadene. Tidligere var det slik at innmating og uttak tok en halvpart hver av
disse og i FSN ønsket vi å stoppe denne utviklingen der produksjon betaler mindre og mindre på bekostning av forbruk. Arbeidet
ser nå ut til å gi resultater i den forstand at Statnett har foreslått
å øke innmatingstariffen fra 0,56 øre/kWh til 0,8 øre/kWh. Dette
innebærer en besparelse for forbrukssiden på ca. 300 millioner
kroner. I FSN vil fortsatt arbeide for en utvikling som går i retning
av at forbruk og produksjon tar en tilnærmet halvpart hver av de
faste kostnadene i sentralnettet. FSN står ikke alene i denne
saken og det ble på vårt initiativ sendt et brev til Statnett der HSH,
FSN, Norsk Industri og Forbrukerrådet understreker at vi alle er
enige at den retningen Statnett nå ser ut til å velge er å foretrekke.
Med disse fire organisasjonene er det flertall i Statnett Brukerråd
for dette. Kun EBL kjører Statkrafts og produsentenes sak her.
Dette er en viktig sak for FSN, all den stund vi ønsker å bidra til at
kostnadene våre medlemmer viderefakturerer til sine kunder blir
så lave som mulig.
Utfordringer med tilknytning av ny produksjon – småkraft
I FSN er vi opptatt av å legge til rette for småkraft på lik linje med
tilknytning av annen produksjon. Ny småkraft innebærer for
enkelte av våre medlemmer betydelige nettinvesteringer. Av
småkraftforeningen er vi blitt tatt til inntekt for at vi står i veien
for småkraftutbygging. Det gjør vi ikke, snarere tvert i mot, men
vi har naturligvis måttet påpeke at tilknytningen nødvendigvis
ikke er gratis.
Småkraftforeningen la også ut følgende sitat på sine nettsider den
19.12.2008: «Småkraftforeningen finner på sin plass å minne om
at FSN er en forening for nettselskaper, og det er dessverre en
vanlig strategi der i gården å skyve forbrukskundene foran seg.»

montørarbeid på moane. foto: trygve lien

Denne saken med nevnte sitat ble lagt ut i forbindelse med at FSN
ønsket at produksjon skulle betale mer av Statnetts faste tariffer
enn i dag. Og fra FSNs side må vi nok skuffe Småkraftforeningen
med at vi fortsatt vil ta for oss konsekvensene av forskjellige
forhold for kundene våre. Vi ønsker gode rammevilkår i distriktene
og det betyr at det ikke er likegyldig for oss hvilken regning vi
presenterer for våre kunder. Etter Småkraftforeningens syn skal
vi være fornøyd bare vi får økte inntekter gjennom økt inntektsramme. Sånn er det ikke. Vi vil noe mer. Dette er veldig synlig ved
tilknytning av småkraft.
Tariffmessig vet vi at produsentene betaler en fast lav pris pr
innmatet kWh. Denne prisen er fast selv om inntekstrammen i
området øker betraktelig som en konsekvens av investeringene i
nett grunnet tilknytning av småkraft. Dette betyr, med mindre
småkraftprodusentene selv tar kostnaden ved nettinvesteringen,
at tariffen for de andre i området øker. I enkelte områder har vi
sett at tariffen for forbrukssiden kan øke betydelig av denne
grunn. Dette innebærer igjen at det blir småkraftprodusentenes
naboer som må ta regningen gjennom høyere nettleie, mens
småkraftprodusentene kan høste profitten av et velfungerende
kraftmarked. Når vi i tillegg kjenner til at bak småkraftprodusentene står det nå i stor grad større kapitalsterke selskaper, blir
resultatet av en slik tariffpolitikk at det er distriktene som tar
kostnaden ved nettinvesteringen mens det er byene som tar
inntektene fra kraftmarkedet. Det er ikke god distriktspolitikk og
det er heller ikke rettferdig. Dette sier vi naturligvis fra om i FSN,
til tross for småkraftforeningens ønske om at vi skal sitte stille
bare inntektsrammene øker.
Nationen hadde da også på lederplass følgende tilnærming til
småkraft og finansiering den 19.1.2009.
«For nå overtar store energikonserner stadig mer av småkraftmarkedet. Det er et oppkjøps-rush på gang fra aktører som Elkem
og Statkraft. De store ønsker kontrollen og profitten. Gang på gang
ser vi at lokalsamfunnets resurser sentraliseres og at profitten
går samme veien.»

rimtrær ved sætrang. foto: dag johansen
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Anleggsbidrag
I FSN er vi og nettariffutvalget opptatt av anleggsbidrag. I 2008
har anleggsbidrag stått på agendaen på flere måter. Det pågår en
diskusjon om i hvilken grad det bør åpnes for å kunne differensiere
mellom kundegruppene husholdninger, hyttekunder og næring
når det gjelder anleggsbidrag og den praksis man måtte ha ved
bruk av et bunnfradrag.
Sakens kjerne knytter seg til tolkningen av kontrollforskriftens
§ 13-1 c og betydningen av nettselskapets plikt til å tilby alle som
etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. En praksis der man behandler alle kunder likt
innenfor en kundegruppe, det være seg husholdninger, hytte
kunder eller næringskunder bør etter vår mening være innenfor
rammen av det forskriften tillater. Dersom en slik praksis ikke er
innenfor regelverket stiller vi et spørsmål ved Statnetts tarif
feringspraksis der man differensierer mellom kundegruppene,
industri, produsenter og øvrige kunder med utgangspunkt i det
samme regelverket.
Et annet aspekt ved bruken av anleggsbidrag er at det nå ser ut
til gå i retning av å åpne for bruk av anleggsbidrag i større grad
også i masket nett. Dette er noe FSN arbeider for og støtter. Det
kan være praktiske utfordringer mht å fastsette et korrekt beløp,
men med de store investeringene som kommer fremover i nettet,
er det riktig å allokere kostnadene til de som initierer dette, og da
er anleggsbidrag et virkemiddel i så måte. FSN har arbeidet både
med Statnett og NVE om bruken av anleggsbidrag også i masket
nett. NVE vil fremme et forslag om bruk av anleggsbidrag i løpet
av våren. FSN støtter NVE her og vi mener at forslaget om bruk av
anleggsbidrag må vedtas før eller senest samtidig med departementets forslag til endringer i energiloven der nettselskapene gis
en investeringsplikt også for produksjon. Vår grunnholdning er
at en investeringsplikt for produksjon er bra forutsatt at investeringen finner en riktig finansiering. Bruk av anleggsbidrag kan
være løsningen.

3.4. Nordområdeutvalget
Nordområdeutvalget har i 2008 hatt følgende sammensetning:
• Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag, leder
• Eilif Amundsen, FSN
• Leif Edmund Jankila, Varanger KraftNett
• Bjarne Langseth, innleid konsulent, til høsten 2008
• Knut Lockert, FSN, sekretær, fra høsten 2008
• Jon Erik Holst, Hammerfest Energi, fra høsten 2008
Bakgrunn og strategi
Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde
de kommende år. FSNs nordområdeutvalg skal sørge for at bransjen, politikere og myndigheter skal bli klar over hva som kreves
av energiforsyningen for å møte de utfordringer og muligheter
som kommer.
Den direkte foranledningen til opprettelsen av utvalget var
stormen Narve som satte i gang flere uavhengige prosesser.
Flere aktører tok initiativ ovenfor Fylkesmannen, NVE, DSB og
Statnett. Beredskap og forsyningssikkerhet var i fokus. Bransje
initiativene ble lagt inn i FSN, og Nordområdeutvalget var et
faktum.
Etter Narve har vi fått «Midt-Norge-krisen», hvor de tre industriprosjektene Hydro Sunndalsøra, Ormen Lange og Hustadmarmor
medfører fare for en kapasitetskrise. Dette viser tydelig den manglende helhetstenkningen på overordnet politisk- og forvaltningsnivå i elforsyningen.
Utvalget er helt klar på at vi må fokusere på «de tre grunn
pilarene»:
• produksjon
• nett (distribusjon)
• industri/alminnelig forbruk
Det er i dag ingen helhetlig politikk eller overordnet koordineringsansvar for planlegging av forbruk (store industriavtakere), produksjons- og nettutvikling. Nordområdeutvalget konstaterer at
Midt-Norge har havnet i en situasjon hvor Statnett har forberedt

Etter Narve har vi fått
«Midt-Norge-krisen», hvor de tre
industriprosjektene Hydro Sunndalsøra,
Ormen Lange og Hustadmarmor medfører
fare for en kapasitetskrise.

fossen mai 2008. foto: dag johansen
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strakstiltak for å sikre forsyningen. En slik krise var varslet fra
lokale nettselskaper og KBO allerede i 1996, da disse proklamerte
en krise innen 2010. Krisen er nå et faktum.FSN frykter at Finnmark og Nord-Norge kan bli neste problemområde.
Nordområdeutvalget skal arbeide med sentralnettproblemstillinger internt i Finnmark og i Nord Norge. Forsyningssikkerheten
i fylket og utviklingsmuligheter for vindkraft er hovedfokus. Også
mulige utvekslingsforbindelser til nabolandene i nord – spesielt
Russland er et fokusområde.
Utvalgets virksomhet
Etter at FSN høsten 2007 tok et initiativ overfor EBL for å samordne de to organisasjonenes nordområdesatsing, ble det holdt
et fellesmøte mellom FSNs nordområdeutvalg og EBLs Fagforum
Nord-Norge den 16. januar 2008. Møtet ble holdt i en god stemning, og det var enighet om en felles satsing om å få gjennomført
en samfunnsøkonomisk analyse og et felles arrangement i
Kirkenes til høsten.
Den 10. mars ble det holdt et nytt fellesmøte hvor rammene ble
lagt for å engasjere Norut Alta til å gjennomføre en prosjektanalyse
av nye 420 kV ledning gjennom Finnmark. Det ble også igangsatt
forberedelser til en felles konferanse i Kirkenes 20.–30. september
2008 om næringsutvikling og infrastruktur el i nordområdene.
Kirkeneskonferansen
Konferansen ble avholdt med om lag 50 deltagere, og som et
samarbeidsprosjekt i regi av EBL, FSN og Varanger Kraft.
Leder av Stortingets Næringskomité, Ola Borten Moe (Sp) innledet
med et foredrag om «politiske visjoner og rammer for nordområdene». Deretter var det en seksjon om næringslivets behov med
innslag fra Troms Kraft Produksjon, NHO Finnmark og Alta Kraftlag.
Det var også innslag om mulighetene som finnes i næringsutvikling på tvers av landegrensene.
Selv om rapporten fra Norut ikke var helt ferdig, presenterte Inge
Berg Nilssen fra Norut de foreløpige konklusjonene i utredningen.

melkøya. foto: line lunde hovrud

Han sa blant annet følgende: – En ting er i alle fall sikkert. Nettet
nord for Balsfjord er det dårligste sentralnettet i Norge. Kanskje
er det riktig at infrastrukturen på nett i likhet med for eksempel
vei og brubygging ikke alltid skal basere seg på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. (NettOpp nr. 11-08).
Berg Nilssens foredrag ble etterfulgt av synspunkter fra Statnett.
Første dag ble avsluttet med at Kaja Nordby fra Zero tok for seg
klimautfordringene og hva nordområdene kan bidra med.
Den andre dagen snakket Bjørn Blix fra Hammerfest Energi om
Finnmark som produsent av ren energi for Europa, og representanter for Statnett og Troms Kraft Nett så på forsyningssikker
heten i et langsiktig perspektiv.
Norutrapporten
Den endelige utgaven av rapporten ble lagt fram i desember
2008 under navnet «Energiscenarier for nordområdene – om
muligheter ved en bygging av ny 420 kV linje Balsfjord–Skaidi–
Varangerbotn».
Rapporten analyserer framtidige utviklingsbaner i fire scenarier,
der driverne er næringsutvikling i Finnmark og nye miljøforpliktelser i Europa. Scenariene medfører ulike utfordringer for forsyningskapasiteten i, inn til og ut fra regionen. Rapporten konkluderer med at utbygging av linjenettet like mye er et strategisk og
politisk valg som kan åpne for energisamarbeid i nordområdene,
som et valg av utbyggingsalternativ nede på listen av prosjekt
rangert etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet slik kriteriene for
dette er fastsatt. Det vil være viktig å arbeide for å utvikle fornybar
dimensjonen i nordområdesatsingen og nordområdedimensjonen
i fornybarsatsingen. Samtidig er koordineringen og planleggingen
på nærings- og vindkraftsiden viktig for å få en balansert utvikling
av produksjon og forbruk.
Som en direkte følge av medieoppslagene rundt Norutrapporten
har Finnmark fylkeskommune oppnevnt en lobbygruppe som skal
jobbe aktivt overfor sentrale myndigheter i denne saken. FSN er
representert ved Per Erik Ramstad i denne gruppa.
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Medievirksomhet
Debatten om muligheter og trusler rundt den elektriske infrastrukturen i Finnmark og i nordområdene ellers har fått stor medieoppmerksomhet i Finnmark spesielt. Leder av FSNs nordområdeutvalg, Per Erik Ramstad, har bidratt til at lokalaviser og
distriktssendinger i radio og tv har hatt fokus på viktige saker og
debatter om dette emnet. En utfordring videre er å få løftet disse
problemstillingene inn på mer sentrale politiske og mediemessige
agendaer.
I forbindelse med FSNs årsmøte i Alta i juni presenterte fagbladet
Energi et eget FSN-bilag. I dette bilaget fikk FSNs nordområde
satsing en bred dekning.
3.5. Nettreguleringsutvalget
Utvalgets sammensetning
• Arne Nybråten, VOKKS (leder)
• Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftlag DA (sekretær)
• Johannes Kristoffersen, Hålogaland Kraft AS
• Tore Nilsen, Hammerfest Energi AS
• Hanne S. Torkelsen, KS Bedrift
• Svein Eriksen, KS Bedrift
• Arne Utne, KS Bedrift
• Eilif Amundsen, FSN
• Knut Lockert, FSN
Johannes har hatt fagansvar for RS-nettene og Arne for D-nettene.
Arbeidsoppgaver i 2008
NVE sendte ut varsel med data og beregninger i desember 2007.
Nettreguleringsutvalget tilpasset sine analysemodeller og har
brukt dette i bistand til FSN-medlemmer som har bedt om dette.
Nettreguleringsutvalget har også med basis i vår regnemodell
tilbud medlemmene i FSN og KS Bedrift en enkel analyse av hvordan de kommer ut i effektivitetsmålingen.

tørrfiskhjeller. foto: line lunde hovrud

Nettreguleringsutvalget har overfor NVE påpekt svakheter som
etter vår mening tilsier at midlertidig ordning i 2007 og 2008 med
50 prosent vekt på normert kostnad bør forlenges. NVE har ikke
tatt dette til følge og vektingen er økt til 60 prosent fra 2009.
Bransjen har etterlyst klarere definisjon av monopoloppgaven
som skal dekkes av inntektsrammen. Arbeid med dette ble påbegynt i 2005 gjennom arbeidsgrupper oppnevnt av NVE. NVE har
ikke hatt kapasitet til å følge opp dette og arbeidet stoppet opp i
slutten av året. Bransjeorganisasjonene (FSN, KS Bedrift, EBL) tok
dette opp igjen i 2007 uten NVE. En veileder på hvordan §1.4 i
Kontrollforskriften (Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer) skal forstås
og hvilke oppgaver som skal være innenfor inntektsramme
reguleringen ble sendt ut til medlemmene sist høst. I tillegg
påpekte vi problemstillinger med skisse til løsning på fysisk skille
mellom distribusjonsnett og regional-/sentralnett og mot kunde.
Det er NVEs ansvar å definere dette.
Økt aktivitet med bygging av små kraftverk som tilknyttes distribusjonsnettet har synliggjort at dette skaper problemer når dette
medfører at nettet må dimensjoneres for transport av innmatet
energi. Forslag til endring i energiloven pålegger nettselskapene
tilkoblingsplikt, og å gjøre nødvendige investeringer for å ta i mot
kraft fra småkraftverk. Hvordan dette skal finansieres er i mindre
grad klargjort. Vi har i vår høringsuttalelse gitt merknader til dette.
Nettreguleringsutvalget har deltatt i diskusjoner med NVE om
kostnadskatalog for regional- og sentralnett. Samordning av
arbeid i REN og Sintef er en del av dette arbeidet.
Finanskrisen har medført endringer i de forutsetninger NVE la til
grunn for å bestemme avkastning på kapital tilknyttet monopolvirksomheten. Avstand mellom «risikofri» rente og faktisk lånerente er økt vesentlig. Vi har tatt dette opp med NVE og vil forfølge
saken i 2009.

på vei hjem til hammerfest. foto: line lunde hovrud
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NVE vurderer å foreta endringer i effektivitetsanalysemodellen
som setter begrensninger på hvor store utslag enkelte parametere får på målt effektivitet i det enkelte selskap. Nettreguleringsutvalget er med i arbeidsgruppe som skal bistå NVE i å finne
metoder for dette. NVE planlegger å komme med forslag til endringer i løpet av 2009.

Behandlede saker:
DLE-instruks 2009
Instruksen og rutiner knyttet til forholdet mellom DLE og DSB
regioner og DSB sentralt er diskutert. Rammer for DLEs virksomhet i 2009 er drøftet, og belyst med egne erfaringer. Forholdet til
offentlighetslov og arkivlov er fortsatt en utfordring for de fleste.

Arbeidsoppgaver i 2009
Arbeid videre
Nettreguleringsutvalget vil fortsatt prøve å påvirke NVE slik at
deres verktøy for å fastsette våre inntekter blir mest mulig rettferdige. Dette betinger at vi sitter med kompetanse på NVE’s
modeller og hvordan ulike parametere påvirker resultatet i disse.
Nettreguleringsutvalget vil løpende orientere bransjeorganisasjonene (FSN, KS Bedrift) om resultat av vårt arbeid slik at disse kan
ta dette med i sitt arbeid for å ivareta medlemmenes interesser.

Ny forskrift for kvalifikasjoner for elektrofagfolk (Fke)
Utvalget har diskutert utkastet til ny forskrift som er sendt over
fra DSB til Justisdepartementet. Utkastet er til vurdering i departe
mentet som har forskriftskompetansen.

3.6.DSB-/DLE-KONTAKTUTVALGET
Deltagere:
• Svein Eriksen, KS Bedrift, (leder)
• Fritz Ramstad, Nordmøre Energiverk AS, (sekretær)
• Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag A/L
• Ola Bergheim, Nore Energi AS
• Rolf Robberstad, Haugaland Kraft AS
• Børge Olsen, Hålogaland Kraft AS
• Geir Håkon Reitan, NTE Nett AS (fra 2009)
• Hanne S. Torkelsen, KS Bedrift
Antall møter 2008: 1
FSN og KS Bedrifts felles DSB-/DLE-kontaktutvalg startet sitt
arbeid etter 2007-årsmøtet i FSN. Det er i 2008 holdt ett møte i
utvalget. Øvrig virksomhet har foregått med kontakt via epost.
Det har vært utvalgets ønske at minst et møte i året har deltagelse
fra DSB. Behovet for et årlig møte er redusert etter at DSB selv har
opprettet sitt DLE-forum der utvalget er representert.

Fellesføring lavspent/fiberoptisk kabel
Utvalget har diskutert hvordan forholde seg til, og eventuelt hvordan endre tolkningen av, gjeldende forskrift om fiberføring både
på høyspent og lavspent luftledninger. Som et resultat av bransjens påvirkning har DSB endret tolkningen av forskriften for
høyspentlinjer, slik at fiberlinje med ikkeledende bæreline kan
føres på høyspentlinjer. Utvalgets erfaringsutveksling er brakt
videre til de andre utvalgene som også arbeider med saken.
Grensesnitt mellom nettselskap og «private nett»
Spørsmål om grensesnitt og mulige konsekvenser for DLE er tatt
opp på bakgrunn av et framlagt eksempel. Konsekvenser i form
av vanskelig koordinering, uklare ansvarsforhold og urimelig
kostnadsfordeling mellom kunder/forbrukere er tatt opp med NVE
av Nettariffutvalget. I OEDs forslag til endring av energiloven lagt
fram i 2008, forslås at anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling ikke kan bygges, eies og drives uten konsesjon.
Hvis en slik lovformulering blir vedtatt, vil det være stopp for
utviklingen av «private nett» som skaper uklarheter både for DLE,
netteier og kunder.

Nr. 5 april 2008

ISSN 1890-4165

FOTO: BJARNE LANGSETH

Nettreguleringsutvalget vil fortsatt
prøve å påvirke NVE slik at deres verktøy
for å fastsette våre inntekter blir
mest mulig rettferdige.

forsiden av nettopp nr 5/2008.

Først kommer DSB, så
kommer Riksrevisjonen og til slutt kommer
NVE. Alle skal de ha
den samme informasjonen og foreta det
samme tilsynet. – Er det
nødvendig med tredobbelt tilsyn, spør nettsjef
Jan-Erik Brattbakk (bildet) i Ringeriks-Kraft.
Hvert år gjennomfører
Direktoratet for sikkerhet og beredskap tilsyn med vedlikeholdet hos alle nettselskaper. De går grundig gjennom selskapenes planer og oppfølgingen av disse. Nytt
i 2007 er at Riksrevisjonen også har kommet på besøk
til enkelte selskap for å utføre tilsyn med vedlikeholdet.
I brev av 14. mars i år varsler NVE at de har besluttet å
øke omfanget av tilsyn etter energilovforskriften.
– NVE varsler altså nå et økt tilsyn med selskapets
vedlikehold ved i hovedsak å undersøke de samme
forhold som DSB og Riksrevisjonen har undersøkt. Jeg
stiller meg undrende til at det skal være nødvendig å få
besøk av tre ulike statlige instanser som i hovedsak ber
nettselskapene besvare de samme spørsmålene, sier
nettsjef Jan-Erik Brattbakk.
Riktig ressursbruk?
Styreleder Eilif Amundsen i FSN er også kritisk til den
ressursbruken fra statlige etaters side som vi her er vitne til.
– For ikke så lenge siden mottok bransjen informasjon om at NVE ikke hadde ressurser nok til å behandle
konsesjonssaker. Samtidig skal saksbehandlere i NVE
reise rundt å etterspørre informasjon som allerede
finnes i statlige arkiver, sier Eilif Amundsen til NettOpp.
Han antar at opplysninger om nettselskapenes
vedlikeholdspraksis som innhentes av andre statlige
instanser ikke er taushetsbelagt og dermed fritt kan
utveksles mellom etatene.

Forum for Strategisk Nettutvikling
Telefon Styreleder/daglig leder: 97 03 22 50
Epost: post@fsn.no
www.fsn.no

– NVE og DSB
har etablert et
tilsynsforum
som skal identifisere felles
prioriteringer
der man bevisst
og målrettet kan
utvikle en samordnet plan med
bruk av direktoratets ulike
virkemidler for
å fremme felles
resultatmål.

FOTO: NVE

Tilsynskø hos
nettselskapene

Tilsynsforum skal
hindre overlapping

Det svarer avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal
(bildet) i NVE på spørsmål fra NettOpp om ”tilsynskø i
nettselskapene”. Hun presiserer at NVE og DSB samarbeider om grenseoppgang direktoratene imellom slik
at nettselskapene ikke skal bli urimelig belastet med
overlappende tilsynsvirksomhet
– Det er viktig å unngå at det blir ført tilsyn med de
samme tema, og koordinering av tilsynet i tid vil være
et konkret tema for forumet. Det vil også bli lagt vekt
på å skape en arena for å drøfte prioriteringer innen
kommende års tilsyn. Forumet kan bli en plattform for
drøftinger og samarbeid ut over tilsynsvirksomheten,
sier Marit Lundteigen Fossdal.
Forventer godt samarbeid
Lundteigen Fossdal presiserer at hensikten med tilsynet
er å bidra til å sikre en høy forsyningssikkerhet, leveringskvalitet og personsikkerhet. Dette mener hun burde oppleves positivt for sluttbrukere spesielt og for samfunnet
generelt, og hun sier også at erfaringer fra energibransjen de siste årene har vist at det er behov for tilsyn.
– Vi forventer også et godt samarbeid med selskapene i dette arbeidet, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i NVE til NettOpp.

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@fsn.no
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3.7. Bredbånd, AMS/TVK-utvalget
Deltagere:
• Roar Eriksen, Hålogaland Kraft AS (utvalgets leder)
• Odd Refsdal, Gudbrandsdal Energi AS (utvalgets sekretær)
• Kjell A Mikalsen, Nord-Troms Kraftlag AS
• Svein Inge Djursvoll, Haugaland Kraft AS
• Arne Utne, KS Bedrift
• Svein Eriksen, KS Bedrift
• Hanne S. Torkelsen, KS
• Knut Lockert, FSN

Høringsdokumentet om endringer i forskriften om måling og
avregning ble lagt ut på NVEs hjemmesider i oktober 2008 http://
www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.
asp?iEntityId=23570

Utvalget har hatt tre møter i løpet av 2008 samt ett planleggingsmøte for dagsseminaret om AMS hvor kun utvalgsleder og utvalgsmedlemmene fra KS Bedrift og FSN deltok. I tillegg har utvalgsmedlemmer deltatt på to workshops om AMS i regi av NVE.

Utvalget er godt fornøyd med den forskriftsteksten NVE har valgt
for AMS. Selvfølgelig er det alltid noen småting å sette fingeren
på, men vi oppfatter forslaget til å være ganske edruelig. Det
største problemet er etter utvalgets oppfatning selve innholdet i
høringsdokumentet med innledninger og begrunnelser. Høringsdokumentet starter fornuftig nok med å proklamere at NVE fokuserer på det de oppfatter som basis- eller kjerneoppgaver, f.eks.
automatisk avlesing av strømforbruk. Deretter sier de at det er
viktig ikke å innføre særnorske løsninger. Dette er selvfølgelig noe
hele bransjen vil applaudere.

Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)
I januar 2008 bestemte NVE at det som i Norge til da var kalt
Toveiskommunikasjon (TVK) og som i resten av verden kalles
Automatic Meter Reading (AMR) nå i Norge skal kalles Avanserte
Måle- og Styringssystemer (AMS). NVE har tydeligvis noe større
ambisjoner for hva dette systemet skal gjøre enn det som er vanlig i resten av verden.
Aktiviteten på AMS området har i 2008 vært ganske omfattende.
NVE har fått gjennomført flere studier, se NVEs hjemmeside på
http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.
asp?iEntityId=9068
I tillegg har det vært gjennomført en workshop den 9. januar og
en workshop den 10. juni begge i regi av NVE. Bredbånd/AMSutvalget stilte med deltagere i begge møtene i tillegg til at utvalgsmedlem Odd Refsdal fra Gudbrandsdal Energi holdt innlegg med
presentasjoner av deres erfaringer med utbygging av AMS.
Utvalget har også hatt et separat møte med NVE den 6. februar
hvor utvalget fikk presentere sine synspunkter.

ringeriksmarathon. foto: dag johansen

Høringsfristen ble satt til 1. februar 2009. Høringsdokumentet ble
diskutert i et utvalgsmøte den 11.11.2008 hvoretter det ble utarbeidet et utkast til et felles høringsnotat fra FSN og KS Bedrift.
Høringsutkastet ble sendt ut for kommentering til medlems
bedriftene i FSN og KS Bedrift.

Deretter diskuteres det i innledningen en god del mulige frem
tidige løsninger som stort sett alle er særnorske. Dette er stikk i
strid med de signalene NVE tidligere har gitt, og for så vidt også
innholdet i selve forskriftsteksten. Tydeligvis har høringsdokumentet under den interne høringsrunden i direktoratene fått et
påheng av kjepphester fra andre avdelinger i NVE enn de som
opprinnelig har arbeidet med AMS. Utvalgets kommentarer til
høringsdokumentet går derfor ikke så mye på forskriftsteksten,
men mer på de diffuse og sprikende «mulig fremtidige oppgaver»
som bransjen må «ta hensyn til». Hvis ikke dette blir ryddet opp
i forarbeidene til forskriften så kan bransjen i fremtiden få store
problemer på dette området.
Generelt må imidlertid NVE få honnør for en åpen og inkluderende
prosess i arbeidet med AMS forskriften.

gårdsliv på beitostølen. foto: ole jørgen liodden / naturfokus.no
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Fiberkabel på lavspentstolper
I Elsikkerhet nr 70 oppgir DSB at det ikke er anledning til å henge
fiberkabel på lavspentnett over «gulbåndet». Dette har gitt
enkelte av våre medlemmer en god del problemer. Utvalget hadde
et oppklarende møte med DSB den 11. november 2008 uten at
noe mer ble klarere. DSB har en meget bestemt holdning angående denne saken. FSN og KS Bedrift sendte derfor i felleskap et
brev til DSB med kopi til NVE, Justisdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fornyingsdepartementet og Samferdselsdepartementet hvor våre innsigelser til denne endringen i veiledningen
ble fremlagt. Vi har her beskrevet hvilke samfunnsskadelige kostnader dette vil medføre.
3.8. Omdømmeundersøkelse
TNS Gallup utførte på oppdrag fra FSN og KS Bedrift undersøkelsen
«Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter,
medlemmer av KS Bedrift og FSN». Datainnsamlingen ble gjennomført på telefon i perioden 4.–13. april og resultatet ble blant
annet presentert på FSNs årsmøte med fagdag i Alta i juni.
Hjertet i distriktsnorge
Av konklusjonene i undersøkelsen kan nevnes at FSN- og KS
Bedrift-medlemmer bidrar positivt i lokalsamfunnet på en vesentlig bedre måte enn landsgjennomsnittet og hos ikke-medlemmer.
Bedriftene er også viktige bidragsytere i den lokale samfunns
økonomien og viktige samfunnsinstitusjoner.

Gjennom undersøkelsen kom kundene blant annet med følgende
oppfordringer til medlemsbedriftene:
• De må fortsette å engasjere seg i lokalmiljøet
• Mer tilbake til lokalmiljøet
• Bruk penger på lokalsamfunnet
TNS Gallup sier at dette bærer preg av at strømkundene har helt
spesielle forventninger til det lokale kraftselskapet, og at de ser
det som en selvfølge at overskuddene blir ført tilbake til lokalsamfunnet.
Den gode arbeidsplass
En annen konklusjon fra TNS Gallup-undersøkelsen er at medlemsbedriftene oppfattes som gode arbeidsplasser med kompetente
medarbeidere. Dette er positivt i forhold til de utfordringer bransjen står overfor med hensyn til framtidig rekruttering, mener TNS
Gallup.
Når det gjelder spørsmålet om de emosjonelle forholdene nyter
energibedriftene en relativt stor respekt blant kundene. Mange
mener at energibedriftene framstår på en sympatisk måte overfor
publikum. TSN Gallup viser til at det lokale everket historisk sett
alltid har framstått som en attraktiv arbeidsplass, omtrent på
samme måte som Jernbanen eller Televerket.

I en kommentar skriver TNS Gallup blant annet: «Det er liten tvil
om at majoriteten av kundene ser på det lokale everket som en
viktig bidragsyter til den lokale samfunnsøkonomien».
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Hjertet ER i distriktsnorge
FSN og KS Bedrift-medlemmer bidrar positivt i
lokalsamfunnet på en vesentlig bedre måte enn
landsgjennomsnittet og hos ikke-medlemmer.
Bedriftene er også viktige bidragsytere i den lokale
samfunnsøkonomien og viktige samfunnsinstitusjoner.
TNS Gallup har i en rykende fersk undersøkelse for FSN
og KS Bedrift blant annet dokumentert at medlemsbedriftene nyter en relativt stor respekt blant kundene.
Mange mener at energibedriftene framstår på en sympatisk måte overfor publikum.

Oppfordringer til medlemsbedriftene:
De må fortsette å engasjere seg i lokalmiljøet.
Mer tilbake til lokalmiljøet.
Bruk penger på lokalsamfunnet.

Viktig for lokalsamfunnet
Det er liten tvil om at majoriteten av kundene ser på det
lokale everket som en viktig bidragsyter til den lokale
samfunnsøkonomien, skriver TNS Gallup i sin kommentar
til spørsmålet som gjaldt bedriftenes del av den lokale
samfunnsøkonomi.
– De må fortsette å engasjere seg i lokalmiljøet
– Mer tilbake til lokalmiljøet.
– Bruk penger på lokalsamfunnet.
Dette er noen av de oppfordringene som kom fra kundene
under utspørringen. TNS Gallup sier at dette bærer preg
av at strømkundene har helt spesielle forventninger til det
lokale kraftselskapet, og at de ser det som en selvfølge at
overskuddene blir ført tilbake til lokalsamfunnet.
På spørsmålet om bedriftenes viktighet i de lokale
samfunnsøkonomien blir skåren 74 poeng for medlemsbedriftene. Dette betyr at de aller fleste kundene får
innfridd sine forventninger på dette punktet.
Sammenlignet med hva vi ser på landsbasis
(66 poeng) og blant ikke-medlemmer (63 poeng) er det
helt klart at medlemsbedriftene oppfattes å ha en helt
annen rolle, skriver TNS Gallup.

Kundenes holdning til oss
TNS Gallup har på oppdrag fra FSN og KS
Bedrift utført undersøkelsen “Kundenes
holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN”.
Datainnsamlingen er gjennomført på telefon i
perioden 4.–13. april i år, og 750 personer har
besvart spørsmålene.

forsiden av nettopp nr 6/2008.
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Telefon Styreleder/daglig leder: 97 03 22 50
Epost: post@fsn.no
www.fsn.no

ILLUSTRASJON: ØYVIND TINGLEFF

Positive bidrag
Godt over halvparten av de spurte mener at påstanden
om at deres eget kraftselskap bidrar positivt i lokalsamfunnet passer godt eller svært godt. Kun 7 prosent
er uenige. Skåren blir på 70 poeng.
Dette er det punktet som skiller mest mellom
medlemsbedriftene og de som ikke er medlemmer i
FSN/KS Bedrift (58 poeng). En årsak er at riksdekkende
aktører uten regional forankring ikke ser den samme
nytten av å støtte lokalmiljøet på samme måte som det
medlemsbedriftene gjør.
Spørsmålene er stilt innenfor denne strukturen:
Inntrykk og tilfredshet, oppfatning av bedriften,
leveringssikkerhet, pristilfredshet, kundekontakt og
bakgrunnsopplysninger.
Ansvarlig for undersøkelsen i TNS Gallup, Eva
Fosby Livgard, skal holde et innlegg på FSNs fagdag i Alta 12. juni om resultatene. NettOpp vil også
komme tilbake med flere interessante konklusjoner
fra denne undersøkelsen.
Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@fsn.no
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Historikk

Etter innføringen av energiloven i 1991 ble det en svært negativ
utvikling i krafttransportkostnadene fra overliggende nett for
nettselskap og sluttkunder i distriktene. Kravet om lik adgang
for alle aktører til et fritt kraftmarked som følge av energiloven,
medførte en utstrakt subsidiering av langtransport av kraft fra
distriktene. Dette gjaldt spesielt fra de produksjonsrike utkantstrøk og inn til de store forbrukssentra i sentrale strøk av landet.
Midt på 90-tallet oppsto en åpen konflikt om sentralnettets
utstrekning og kostnadsfordelingen i sentralnettet. Tunge aktører
som Statnettkundenes Fellesorganisasjon (SFO) og Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO) samt de største aktører i
bransjen gikk inn for å innskrenke det felles «spleiselaget» som
var etablert gjennom sentralnettsordningen. Forslaget gikk ut
på å begrense sentralnettet til nett med spenninger over 200 kV.
Dette ville avskjære store deler av landet fra sentralnetts-tilknytning, og videre omdefinere til regionalnett det nettet på 132 kVnivå som i sin tid var utbygd som en del av sentralnettet – et
spenningsnivå passende til fremføring av strøm til de grisgrendte strøk av landet. Betydelige ressurser ble satt inn fra
distriktene for å hindre at store deler av landet ble fratatt sentralnettstilknytningen, og mange selskap meldte seg på dette
tidspunkt ut av SFO.
Etter en kraftig drakamp, besluttet daværende olje- og energiminister Marit Arnstad i 1998 en omgjøring av vedtak fra Norges
vassdrags- og energidirektorat om innskrenking av sentral
nettet. Interessekonflikten om kostnadsfordelingen i sentral
nettet fortsatte imidlertid gjennom vedvarende strid om valg av
tariffmodell og tariffstruktur. Denne interessekonflikten pågår
fortsatt, både i form av kamp om kostnadsfordeling mellom
distrikter og sentrale strøk, og mellom produsenter og forbrukere. Statnetts rolle i disse interessekonfliktene har opp gjennom årene vært kontroversiell.

St.prp. nr. 1 (2001-2002) Del lV om «Statnetts oppgaver og
organisering» som ble behandlet av Stortinget 19.februar 2002,
ble et grunnleggende gjennombrudd for FSN.
Et enstemmig storting tildelte FSN under denne behandlingen
en rekke unike posisjoner:
• FSN fikk fast plass i Statnetts brukerråd, statnettstyrets
rådgivende fagorgan.
• FSN fikk forhandlings-/drøftingsrett med Statnett i alle spørsmål som berører medlemmene økonomisk.
Formalisert samarbeidsavtale med Statnett ble etablert.
• FSN ble høringsinstans for relevante saker fra NVE med deltakelse i relevante prosesser.
• FSN ble høringsinstans for relevante saker fra OED med deltakelse i relevante prosesser.
• FSN ble også fast medlem i Kontaktutvalget for energisektoren
(EU/EØS) i Olje- og energidepartementet
Mye av ressursene i 2002 og 2003 ble brukt til å befeste organisasjonen og etablere nødvendig nettverk.
Mot slutten av 2002 ble det inngått samarbeidsavtale med Infor
masjonstjenesten for Distriktsenergiverkene (IDÉ-gruppen),
som organiserte rundt 25 mindre og mellomstore nettselskap,
vesentlig lokalisert til Sør-Norge. IDÉ-gruppen ble stiftet i 1994
med bakgrunn i de samme endringsstrukturer som FSN reagerte
mot. Det ble raskt etablert en felles plattform for de to organisasjonene, og våren 2003 ble det samling til én organisasjon ved
at IDÉ-gruppen ble innfusjonert i FSN.

Under kampen om sentralnettets utstrekning og kostnadsfordeling i sentralnettet, ble det klart at en uorganisert gruppe av
nettselskap i Utkant-Norge ville ha små muligheter til å få gjennomslag for sine synspunkt og interesser hos myndighetene.
Konklusjonen ble derfor at man anså det nødvendig å samordne
synspunkter og holdninger gjennom etablering av en ny organisasjon. Den 12. desember 2001 møtte 23 nettselskap i hovedsak fra
Nord-Norge og Møre, på Sandtorgholmen Hotell i Harstad kommune og stiftet «Forum for Strategisk Nettutvikling» (FSN).

hjelledalen sett fra storskredfjellet. foto: stryn energi as

20

www.fsn.no
årsmelding 2008

5

Hva med fremtiden for FSN?

Når det gjelder tanker om framtiden er det ingen tvil om at vi
kunne hatt bruk for noen som kunne sett litt i krystallbollen for
oss. Det har vi ikke, så den jobben må vi gjøre selv. Det gjør vi
gjennom en løpende strategiprosess.
Jeg er imponert over det FSN har fått til på kort tid. FSN har manøvrert seg inn i en rekke posisjoner og FSN er blitt en selvfølge og i
mange saker en viktig høringsinstans og premissgiver for våre
myndigheter. Jeg opplever kort og godt at det FSN gjør det teller.
Utfordringen nå er å bringe FSN videre
I den anledning vil vi legge opp til en årlig strategiprosess. Ikke
nødvendigvis noen stor gjennomgang fra år til år, men tilstrekkelig til at vi ser at FSN er best mulig rustet til å gjøre den jobben
medlemmene forventer. Det gjelder å gjøre de rette tingene på
best mulig måte. FSN er administrativt en mindre organisasjon,
selv med betydelig innsats fra våre medlemmer. Derfor må vi
sørge for å velge de rette sakene og jobbe så riktig som mulig fra
ett år til et annet. I FSN skal vi jobbe kostnadseffektivt og smart.
Men FSN vil ikke glemme sin opprinnelse og FSN vil være en organisasjon for distriktsverkene. Det vil ligge som en viktig premiss
når det gjelder utviklingen av FSN videre.
FSN har et potensial til å utvide medlemsmassen. Våre kjernesaker treffer distriktsverkene og på langt nær alle er medlem hos
oss i dag. Det er derfor naturlig å arbeide for at flere blir medlemmer i FSN i de kommende år. Dette må vi gjøre uten at det går på
bekostning av FSNs mulighet til å fremstå som en slagferdig og
entydig organisasjon i vår kommunikasjon.

Medlemsengasjement
Det er avgjørende for FSNs suksess at medlemmene engasjerer
seg i FSNs arbeid. Det antagelig beste eksempelet på dette er den
jobben som foregår i våre utvalg. Her stiller medlemmene engasjerte og dyktige medarbeidere til FSNs disposisjon. Vår opp
levelse er at dette er en vinn-vinn-situasjon i forholdet mellom FSN
og det medlemmet som engasjerer seg aktivt gjennom et utvalg.
Her foregår det kompetanseutvikling og kompetanseoverføring
når det tas tak i viktige saker for FSN. I tillegg legges grunnlaget
for vårt arbeid inn i mot myndighetene i de forskjellige saks
områdene. Utvalgsstrukturen vil fortsatt være helt sentral for FSN.
At utvalgene fungerer er viktig for FSNs muligheter for gjennomslag i viktige saker.
Ved flere anledninger har vi fått høre at vi er tilstede på mange
arenaer, og hvor mange ansatte er vi egentlig i FSN som rekker alt
dette? Vel, svarer jeg da, og kommer kjapt inn på våre utvalg og
det arbeid som foregår der.
Vi skal gjøre jobben videre i et samarbeid mellom styre, admini
strasjon og de enkelte medlemmer. I den anledning glemmer vi
ikke at det er medlemmene som til syvende og sist bestemmer.
Derfor folkens, ta kontakt. Vi ønsker alle innspill velkomne.
Prioriterte saker fremover
FSN hadde et spesielt fokus på sentralnettets utstrekning i de
første leveårene og ikke minst på kostnadsfordelingen i sentralnettet mellom produsenter og uttakskunder. Dette er saker som
«aldri» lander helt og vil være sentrale problemstillinger også
kommende år. Dette kan vi si uten å foregripe den pågående
strategiprosess.

Det er avgjørende for FSNs suksess
at medlemmene engasjerer
seg i FSNs arbeide.

daglig leder knut lockert. foto: sjøwall
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Når det gjelder sentralnettariffen og kostnadsfordelingen, er det
årlige drøftinger med Statnett om dette. Vi er kjent med at NVE har
ute til vurdering en jobb i konsulentmiljøet der man skal vurdere
en sammenslåing av sentralnett og regionalnett ut i fra samfunnsøkonomiske hensyn. FSN vil definitivt ta del i den debatten
som dette utløser.
Øvrige fokusområder i 2009
Forslag til endringer i energiloven – tilknytning av ny produksjon
Her foreslås det at det skal gis tilknytningsplikt også for produksjon. FSN ønsker ny produksjon velkommen og er for tilknytningsplikt. Forutsetningen er at det kan tas anleggsbidrag av de som
genererer eventuelle forsterkninger i nettet. Dette er helt nødvendig ellers vil vi oppleve at kostnadene ved forstrekning av nettet
sendes til kundene i distriktene, samtidig som gevinsten ved salg
av kraft i kraftmarkedet følger storkapitalen ut av distriktene.
Forslaget til lovending sier lite om kostnadsutfordringene og FSN
vil følge opp saken.
Innstilling. S. nr 63 2008-2009 – Stortingsmelding om nettpolitikk
Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om nettpolitikk
i løpet av våren 2009. Stortingen har tatt inn over seg at over
føringsnettet er helt sentralt i kraftsystemet og ser nødvendigheten
av at det utarbeides en nettpolitikk der dagens energipolitiske mål
og de rammer og incentiver som gjelder nettselskaper henger
sammen. Det blir spennende å følge dette arbeidet. I FSN vil gjøre
vårt for at Stortingets representanter er godt orientert og at utfallet av stortingsbehandlingen hensyntar distriktsverkene og deres
kunder på en tilfredsstillende måte.

Inntektsrammereguleringen
På dette området er det til enhver tid en rekke problemstillinger
på agendaen. I sum er det grunn til å hevde at våre medlemmer
har en tilfredsstillende avkastning på kapitalen. Utfordringene er
likevel mange og særlig ser vi at reguleringsregime slår
«merkelig» ut for en del enkeltselskaper og da ofte grunnet forhold selskapene ikke kan påvirke selv. På regionalnettet er utslagene til tider av en slik karakter at FSN har foreslått en
avkastningsregulering her, i nærheten av den reguleringen man
finner av Statnett på sentralnettet.
Andre forhold
Videre vil vi prioritere å arbeide med AMS (Avanserte Måle- og
styringssystemer) og følge opp forslaget til innføringen av dette.
FSN nordområdeutvalg har vært særdeles aktive i 2008 og utvalgets arbeide i forbindelse med å styrke sentralnettet i NordNorge vil fortsette med uforminsket styrke. 2009 blir trolig et
viktig år for Nordområdeutvalget. Det er nå beslutningene må tas.

Knut Lockert

Daglig leder

Videre vil vi prioritere å arbeide
med AMS (Avanserte Måle- og
styringssystemer) og følge opp forslaget
til innføringen av dette.

bergensbanen på tolpinrud. foto: dag johansen
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Økonomi og regnskap

6.1. Medlemmer, daglig leder, serviceavgift og økonomi
Helt fra stiftelsen av FSN ble det besluttet at FSNs utgifter skal
dekkes av medlemmene med årlig innbetaling av serviceavgift/
kontingent. Serviceavgiften fordeles blant medlemmene i forhold
til medlemmenes inntektsramme gitt av NVE. I tillegg tilkommer
et fast grunnbeløp som er likt pr medlem.
Strategiprosessen som ble gjennomført høsten 2005, avdekket
gjennom en medlemsundersøkelse stor tilfredshet med FSNs
strategi og gjennomslagskraft. Medlemmene uttrykte der betydelig vilje til å øke ressurstilgangen for å befeste og utvikle FSNs
posisjon som den mest sentrale kamporganisasjonen for de
mindre og mellomstore nettselskapene. Det ble uttrykt vilje til å
stille til disposisjon et betydelig antall kompetansepersoner for
etablering av arbeidsgrupper innen forskjellige fagområder.
Samtidig vedtok man en økonomiopptrappingsplan for perioden
2006–2008. Opptrappingsplanen er fulgt opp, og har sammen
med etableringen av arbeidsgruppene bidratt til en sterk positiv
utvikling av FSN.
Vi ser allerede nå ved årsskiftet også den positive effekten av en
heltids daglig leder i virksomhet for FSN. Knut Lockert har markert
seg sterkt både i forhold til myndighetsorganer, øvrige organisasjoner og medlemsverkene. Man har fulgt opp ønsket fra det
ekstraordinære årsmøtet i desember 2005 og utvidet fokus
området fra å dreie seg om bare nettutvikling, tariffering om
kostnadsfordelingsspørsmål i nettet til å satse på næringsut
vikling og levende lokalsamfunn i distriktsenergiverkenes nedslagsfelt. Det ekstraordinære årsmøtet i 2005 besluttet et
årsbudsjett for 2006 på 2,5 mill kroner. Serviceavgiften for 2008
innbrakte ca 3,2 mill kroner. Dette må anses å være beskjedne
beløp for det enkelte medlemsselskap, spesielt sett i sammenheng med b udsjettene til øvrige organisasjoner i bransjen.

utsikt fra dronningveien. foto: dag johansen

Økt aktivitetsnivå fremover med heltids daglig leder på plass og
innleid redaktør for medlemsorganet NettOpp, kan medføre
begrenset økning i medlemskontingenten de kommende år.
FSN har i dag 63 medlemsverk
Gjennom aktivt rekrutteringsarbeid fra 2004 flyttet tyngdepunktet
av medlemmer seg etter hvert fra Nord-Norge til Østlandet. Det er
god spredning av medlemsmassen på landsbasis – fra Rakkestad
i Østfold til Varanger i Finnmark. Rundt årsskiftet 2007–2008 ble
flere nye medlemmer rekruttert i området Vestlandet –Trøndelag,
hvor potensialet for ytterligere medlemsrekruttering er betydelig.
Mange av medlemsverkene har vært aktive med innspill og ideer
til FSN i året som er gått. Spesielt har mange av de nyrekrutterte
medlemsverkene vært gode støttespillere for FSN-ledelsen. En
homogen masse av medlemsverk gir den fordelen at ressursene
kan settes inn på jobbing med fagsaker internt og mot beslutningstakere/myndigheter eksternt.
6.2. Regnskap og revisjon
Regnskapsbyrået AS i Lødingen er fortsatt regnskapsfører for FSN.
Det er inngått ny avtale med byrået gjeldende til og med regnskapsåret 2009. Regnskapsbyrået har bidratt til effektive og gode
rutiner. Dette er positivt kommentert av revisor ved flere anledninger. Ifølge vedtektene skal regnskapet revideres av en revisor
som velges på ordinært årsmøte. Vesteråls-Revisjon AS på Sortland er valgt som revisor for FSN tom 2008. Det ligger an til å
forlenge avtalen med ytterligere to år.
Årsregnskapet for 2008 viser et årsresultat på kroner 574 936,- og
en balansesum på kroner 1 536 686,-. Styret foreslår at års
resultatet tilføres annen egenkapital.
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Resultatregnskap
		

31.12.2008

31.12.2007

3 174 360
436 397
3 610 757

2 946 891
293 400
3 240 291

1 807 337
1 321 178
3 128 515

1 524 755
1 637 820
3 162 575

482 242

77 716

92 814
92 814

46 601
46 601

Finanskostnader		
Annen finanskostnad		
Sum finanskostnader		

120
120

0
0

Netto finansposter		

92 694

46 601

574 936
0

124 317
0

574 936
0

124 317
0

574 936

124 317

574 936

124 317

574 936

124 317

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
		
Driftsinntekter		
Salgsinntekt		
Annen driftsinntekt		
Sum driftsinntekter		
		
Driftskostnader		
Lønnskostnad		
Annen driftskostnad		
Sum driftskostnader		
		
Driftsresultat 		
		
		
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Finansinntekter		
Annen renteinntekt		
Sum finansinntekter		

		
Ordinært resultat før skattekostnad		
Skattekostnad på ordinært resultat		
		
Ordinært resultat: Overskudd		
Ekstraordinære inntekter / kostnader		
		
Årsresultat (overskudd)		
		
Overføringer		
Overføring annen egenkapital		
Sum overføringer		
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Balanse pr. 31.12.2008
		

31.12.2008

31.12.2007

0
0

0
0

EIENDELER		
		
Anleggsmidler
Anleggsmidler		
Sum anleggsmidler		
		
Omløpsmidler		
Varer		
Kundefordringer / andre fordringer		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
Forsk.betalte kostnader		
Sum omløpsmidler		

0
54 553
1 482 133

0
3 099
917 935

1 536 686

921 034

Sum eiendeler		

1 536 686

921 034

0

0

1 024 539
1 024 539

449 603
449 603

1 024 539

449 603

0
0

0
0

78 155
62 166
371 826
512 147

45 274
1 551
424 606
471 431

1 536 686

921 034

		
EGENKAPITAL OG GJELD		
		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital		
Sum opptjent egenkapital		
		
Sum egenkapital		
		
Gjeld		
Avsetning for forpliktelser		
Annen langsiktig gjeld		
		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		
Skyldig offentlige avgifter		
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		
		
Sum egenkapital og gjeld		

I styret for Forum for Strategisk Nettutvikling

Eilif Amundsen

Terje Enes

Per Erik Ramstad

Andres Sætre

Erik Winther

Minner fra Alta våren 2008
i lavo, foto: line lunde hovrud. same, foto: line lunde hovrud.

eva fosby livgard, foto: bjarne langseth. tørrfisk, foto: line lunde hovrud.

eilif takker fru greta, foto: bjarne langseth.

marit hætta øverli, foto: bjarne langseth.

Medlemsoversikt

Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) – á jour 04.03.2009

Alta Kraftlag A/L	Markveien 46, 9509 Alta
Per Erik Ramstad
Andøy Energi AS	
8484 Risøyhamn
Kåre Gjøvik
Årdal Energi KF
Pb. 233, 6882 Øvre Årdal
Jørgen Luggenes
Aurland Energiverk AS	
Postboks 19, 5741 Aurland
Arne Harald Tønjum
Ballangen Energi AS	
Postboks 53, 8546 Ballangen
Wiggo Knutsen
Bindal Kraftlag AL	
7980 Terråk
Kolbjørn Botnmark
Dragefossen Kraftanlegg AS	
Pb. 20, 8251 Rognan
Truls Paulsen
Drangedal Everk KF	Gudbrandsveien 28, 3750 Drangedal
Jan Gunnar Thors
Evenes Kraftforsyning AS	
Pb. 24, 8539 Bogen i Ofoten
Tony Svendgård
Flesberg Elektrisitetsverk AS	
3623 Lampeland
Pål Rønning
Forsand Elverk KB
4110 Forsand	Roald Madsen
Gudbrandsdal Energi AS	
Postboks 93, 2639 Vinstra	Erik S. Winther
Hallingdal Kraftnett AS	Sentrumsbygget, 3580 Geilo
Kåre Trillhus
Hålogaland Kraft	Rødbergveien 14, 9480 Harstad	Svein Heide
Hammerfest Energi AS	Rossmollgata 50, 9613 Hammerfest
Jon Erik Holst
Hemsedal Energi KF
3560 Hemsedal
Arne Fredriksen
Hjartdal Elverk
3692 Sauland
Halvor Romme
Høland og Setskog Elverk A/L	Industriveien, 1960 Løken
Odd Langlie
Indre Hardanger Kraftlag AS	
Pb. 33, 5782 Kinsarvik
Harald Sandvik
Jondal Energi KF
Postboks 5, 5629 Jondal
John Birger Stavnes
Krødsherad Everk KB	Norefjellveien, 3536 Noresund	Gustav Kalager
Kvinnherrad Energi AS	
5464 Dimmelsvik
Terje M. Enes
Lærdal Energi AS	
Pb. 94, 6886 Lærdal
Arne Harald Tønjum
Luostejok Kraftlag A/L	
Postboks 104, 9711 Lakselv	Sverre Pedersen
Luster Energiverk AS	Gaupnegrandane, 6868 Gaupne
Anders Molland
Meløy Energi AS	
Postboks 44, 8151 Ørnes
Karsten I. Hansen
Midt Nett Buskerud AS	Nedmarken, 3370 Vikersund	Eivind Dybendal
Mo Industripark AS	
Postboks 500, 8601 Mo i Rana
Bjørn Kleftås
Modalen Kraftlag BA
5729 Modalen
Per Bjarte Hanstveit
Narvik Energinett AS	
Boks 55, 8501 Narvik
Per Harald Ottestad
Nesset Kraft AS	
6460 Eidsvåg i Romsdal
Hans Gikling
Nordkyn Kraftlag A/L	
Postboks 368, 9790 Kjøllefjord
Per-Kåre Langaas
Nordmøre Energiverk AS	
Pb. 2260, 6506 Kristiansund N	
Knut Hansen
Nord-Salten Kraftlag A/L	
8276 Ulvsvåg
Asbjørn Hansen
Nord-Troms Kraftlag AS	
9152 Sørkjosen	Erling Martinsen
Nore Energi AS	
3630 Rødberg
Ola Bergheim
Odda Energi AS	
Pb. 74, 5751 Odda
Per Bjarne Mosdal
Orkdal Energi	Megardsvegen 1, 7320 Fannrem
Per Rønning
Ørteren Kraftverk	Lienveien 41, 3580 Geilo
Bjørn Skaret
Øvre Eiker Nett AS	
Pb. 53, 3321 Vestfossen	Lars Andresen
Rakkestad Energi AS	
Postboks 103, 1891 Rakkestad
Olaf Vik
Rauland Kraftforsyning
Pb. 55, 3884 Rauland
Aksel Thomassen
Rauma Energi AS	
Postboks 214, Øran, 6301 Åndalsnes
Bjørn Dybhavn
Repvåg Kraftlag A/L	
Postboks 454, 9751 Honningsvåg
Oddbjørn Samuelsen
Ringeriks-Kraft AS	Serviceboks 22, 3504 Hønefoss
Ole Sunnset
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS	
8186 Tjongsfjorden
Arne Lorentsen
Rollag Elverk L/L	
3626 Rollag
Tore Skorhaug
Skjåk Energi KF
Bismo, 2690 Skjåk
Ole Farmen
Sognekraft AS	
Pb. 3, 6891 Vik i Sogn
Terje Bakke Nævdal
Sør-Aurdal Energi
2936 Begnadalen	Nils-Martin Sætrang
Sørfold Kraftlag A/L	Straumvassvn.2, 8226 Straumen	Roald Hansen
Stranda Energiverk AS	
Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda
Arvid Bekjorden
Stryn Energi AS	
Tinggata 3, 6783 Stryn
Jan Træen
Suldal Elverk KF
Pb. 134, 4239 Sand
John Svoldal
Sunndal Energi KF	Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra
Jørund Kvande
Tinn Energi AS	
Postboks 94, 3661 Rjukan
Andres Sætre
Trollfjord Kraft AS	Nordnesveien 3, 8452 Stokmarknes
Jacob Normann Jacobsen
Tydal kommunale Energiverk
Pb. 13, 7590 Tydal
Odd Georg Østbyhaug
Uvdal Kraftforsyning A/L	
Pb. 33,Kirketeig, 3632 Uvdal
Arne Ottar Svendsen
Valdres Energiverk AS	Spikarmoen, 2900 Fagernes
Bjørg Brestad
Vang Energiverk
Pb. 33 Elvang, 2975 Vang i Valdres
Johannes Kasa
Varanger Kraftnett AS	Nyborgveien 70, 9815 Vadsø	L eif Edmund Jankila
VOKKS	
Postboks 160, 2882 Dokka
Arne Nybråten

per.ramstad@altakraftlag.fm.no
kgjoevik@andoy-energi.no
jlu@ardal-energi.no
arne-harald.tonjum@laerdalenergi.no
wiggo@ballangen-energi.no
kolbjorn@bindalkraftlag.no
truls.paulsen@dragefossen.no
jan.gunnar@drangedaleverk.no
tony.svendgard@eveneskraft.net
pal.ronning@fe.no
roald@forsandelverk.no
esw@ge.no
kare.trillhus@hallingdal-kraftnett.no
svein.heide@hlk.no
j-eh@hammerfestenergi.no
arne@hemsedal-energi.no
halvor.romme@hjartdal-elverk.no
odd.langlie@hsev.no
harald.sandvik@ihk.no
john@jondalenergi.no
gustav.kalager@krodsherad-everk.no
terje@kvinnherad-energi.no
arne-harald.tonjum@laerdalenergi.no
sverre@lkal.no
anders.molland@lusterenergiverk.no
karsten.hansen@meloyenergi.no
eivind.dybendal@midtnett.no
bjorn.kleftaas@mip.no
per.b.hanstveit@no.ibm.com
pho@narvik-energi.no
hans@nessetkraft.no
per@nordkyn-kraftlag.no
knuth@neas.mr.no
asbjorn.hansen@nordsalten-kraft.no
erling@ntkl.no
ola@nore-energi.no
per-bjarne.mosdal@oddaenergi.no
per@orkdalenergi.no
bjorn@ustekveikja.no
lars.andresen@oeenergi.no
olaf.vik@rakkestadenergi.no
aksel@rauland-kraft.no
bjornd@rauma-energi.no
oddbjorn@repvag-kraftlag.no
ole.sunnset@rik.no
arne.lorentsen@rlkraft.no
tskorhaug@rollagelverk.no
ole-farmen@skjaak-energi.no
terje.naevdal@sognekraft.no
nils-martin.saetrang@sae.no
roald.hansen@sorkraft.no
arvid@strandaenergi.no
jan.traen@stryn-energi.no
jsv@sev.no
jk@sunndalenergi.no
andres.setre@tinnenergi.no
jacob@trollfjord.no
odd-georg.ostbyhaug@TKE-KF.no
arne-ottar.svendsen@uvdalkraft.no
bjorg.brestad@veas.no
johannes.kasa@vangenergi.no
leif.jankila@varanger-kraft.no
arne.nybraaten@vokks.no
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