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Det var en stor begivenhet for de som møttes  
på Sandtorgholmen i desember 2001 at de 
skulle lykkes med å etablere en organisasjon  
av nettselskaper fra utkantnorge. Etter ti 
års utvikling av denne organisasjonen kan 
vi se tilbake på mange store begivenheter. 
De sentrale og viktige posisjonene vi raskt 
fikk tilgang til, fusjonen med IDÉ-gruppen, 
arbeidsutvalgene, daglig leder på heltid og 
profilendringen i fjor. 

En stor begivenhet skjedde også i 2010, da 
daglig leder Knut Lockert i Defo ble valgt til 
leder av Statnetts brukerråd. Dette var en 
konsekvens av Defos seriøse arbeid og den 
respekt vi har oppnådd i bransjen gjennom  
10 års målrettet arbeid. Det er også et bevis 
på at å ansette en daglig leder på heltid var  
et riktig valg, og at Knut Lockert har løftet 
virksomheten inn på et godt spor for framtiden. 

På mange måter har året 2010 stått i sam- 
arbeidets tegn for Defo. I april ble det be-
sluttet at den beste måten å ivareta våre 
medlemmers interesser på er å videreutvikle 
eksisterende nettreguleringsmodell i tett  
samarbeid med NVE. Vi ønsker ikke å «kaste 
på båten» den utviklingen som nå er i gang. 
De framskrittene som er oppnådd er det verdt 
å bygge videre på i samarbeidets ånd. 

Også overfor Statnett tror vi at samarbeid 
vil gi best uttelling. Derfor ble det også  
under årsmøtet i juni inngått en avtale med  

Statnett i forbindelse med utbygging av  
nettet i Nord-Norge. Dette er et arbeid som 
har vært høyt prioritert av Defo og som nå har 
skutt fart gjennom et konstruktivt samarbeid 
med Statnett. 

Men samarbeid betyr ikke at Defo endrer 
strategi fra å være den «vaktbikkja» organisa-
sjonen alltid har vært. Defo vil i alle sammen-
henger der det er nødvendig gå rett på sak 
og påpeke ting vi mener er feil, komme med 
konstruktive forslag til forbedringer og ivareta 
medlemmenes interesser med løsninger som 
forbedrer deres rammevilkår. Vi skal holde et 
høyt faglig nivå og bidra til en bedre hverdag 
for distriktsenergiverkene og dermed for bo-
setningen i utkantnorge.

Vi har flere eksempler på at saker Defo har 
jobbet fram har ført til direkte økonomiske for-
bedringer for medlemsbedrifter. Slik vil vi også 
fortsette når vi går inn i en ny tiårsperiode. 

Eilif Amundsen

Styreleder

Det går en klar linje gjennom FSN/Defos 10 års virksomhet i distrikts- 
energiverkenes tjeneste. Et målrettet arbeid til distriktenes beste går  
gjennom et kontinuerlig og utrettelig arbeid for bedring av rammebetingelsene  
for energiverk, som ofte er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet.



2010 ble nok et spennende år for Defo. Vi opplever et stadig økende trykk fra 
myndigheter og omgivelser for øvrig når det gjelder ønsket om innspill fra  
Defo i viktige energipolitiske saker. Defo slipper til der det trengs – og blir lyttet  
til – slik vi gjennom 10 år har vært med på å sette agendaen i viktige saker.  

I Defo sier vi at klar tale gir klar handling, og 
det er liten tvil om at et medlemskap hos oss 
innebærer kort vei til beslutninger og stor 
påvirkningskraft både internt og eksternt. Vi 
pleier også å si at en enhetlig medlemsmasse 
gir klare meninger. Men også blant Defos 
medlemmer er det til tider uenighet om hvilket 
standpunkt Defo skal ta i enkelte saker. Det 
hører til sjeldenhetene, men vi har hatt noen 
slike saker i det siste.  

Spørsmålet om Defo skulle si ja eller nei til å 
slå sammen sentralnettet og regionalnettet til 
ett felles tariffområde har blitt en slik sak. Det 
har vært klare meninger både i favør av et ja 
og et nei. Etter en lengre prosess valgte Defo 
å si nei til en slik sammenslåing, uten at vi på 
noen som helst måte har ment at dette var en 
enkel sak.  

Defo har også tidligere sagt nei til en 
landstariff. Tidligere har vi jobbet knallhardt 
for å sikre at sentralnettet ikke har blitt mindre 
enn det er i dag. Ett tariffområdet med både 
sentralnettet og regionalnettet var en sak litt 
midt imellom og Defo falt ned på et nei, uten 
at dette var en åpenbar beslutning. 

Det er svært mange saker vi kunne ha trukket 
fram siste år og i alle utvalgene har det vært 
gjort et utmerket arbeid. Arbeidsbyrden på ut-
valgene varierer over tid, alt avhengig av hva 
som står på den energipolitiske agendaen. 
Det arbeidet som nedlegges i utvalgene er 

med på å styrke medlemsbedriftenes ramme-
vilkår, og er viktige bidrag til medlemmenes 
mulighet for å skape en god utvikling for det 
lokal næringsutvikling og et levende lokal- 
samfunn. Dette i tråd med Defos formål.  
Utvalgsstrukturen representerer noe av  
sjelen i Defo og gir organisasjonen en styrke 
langt utover det administrasjonens størrelse 
skulle tilsi. 

I løpet av siste år har også Defo og KS Bedrift 
Energi styrket sitt samarbeid.  

Defo og KS Bedrift er i de aller fleste saker 
enige i sine konklusjoner, men tilnærmingen 
for å oppnå resultater kan være noe forskjellige.  
Defo har korte beslutningsveier og kan umiddel- 
bart være på når det trengs. KS Bedrift har en 
stor organisasjon og et stort støtteapparat i 
ryggen og i sum oppnås det gode resultater. 
Defo og KS Bedrift ønsker å gjøre hverandre 
gode til det beste for felles medlemmer. 

I Defo vil vi stå på for medlemmene så godt 
vi kan og vel så det i året som kommer også. 

Knut Lockert 

Daglig leder







Etter årsmøtet på Stokmarknes i juni 2010 har styret hatt følgende sammensetning:

Ifølge vedtektene skal styret bestå av 3–5 medlemmer med personlige vara-
medlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Årsmøtet skal sikre kontinuitet i styret 
blant annet ved at man unngår at alle styremedlemmene er på valg samtidig. 
Årsmøtet skal også sikre en fornuftig geografisk spredning ved valget av styre.

Styreleder

Hålogaland Kraft
Tlf: 97 03 22 50  /  E-post: eilif.amundsen@hlk.no

Varamedlem: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS

Nestleder

Alta Kraftlag A/L
Tlf. 95 75 51 46  /  Epost: per@altakraftlag.no

Varamedlem: Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag A/L

Styremedlem

Stranda Energiverk AS
Tlf. 91 77 97 22  /  Epost: arvid@otsas.no

Varamedlem: Harald Sandvik, Hardanger Energi AS 

Styremedlem

Tinn Energi AS
Tlf. 48 14 47 84  /  Epost: andres.setre@tinnenergi.no

Varamedlem: Bjørg Brestad, Valdres Energi AS

Styremedlem

Ringeriks-Kraft AS 
Tlf. 97 09 62 06  /  E-post: jan-erik.brattbakk@ringeriks-kraft.no 

Varamedlem: Arne Nybråten, VOKKS



Distriktenes energiforening, Defo        Postboks 1497 Vika 0116 Oslo    E-post: post@defo.no

Fagutvalgene ble etablert som et resultat av 
strategiprosessen høsten 2005. Medlemmene 
gjorde det da klart at de var villig til å stille 
betydelige og verdifulle kompetanseressurser 
til disposisjon for organisasjonen. Det ekstra-
ordinære årsmøtet i 2005 uttrykte også ønske 
om etablering av flere fagutvalg innenfor 
spesifikke fokusområder.

Fagutvalgene utgjør kjernen i Defos arbeid. 
Utvalgene oppnevnes for å ta seg av spesielle 
arbeidsoppgaver for kortere eller lengre perioder,  
og er sammensatt av høyt kompetente fagfolk 
fra medlemsverk og samarbeidspartnere.

De utfører et bredt arbeid med utredninger, 
høringsuttalelser og vurderinger av alle aktu-
elle energisaker.

Forventninger til utvalg
Utvalgene er blant Defos viktigste verktøy  
for å få gjennomslag i viktige saker. Det  
slår Defos styre fast, samtidig som de har 

  
Knut Lockert 
Tlf. 91 18 77 13 
E-post: knut.lockert@defo.no

Leder: Arne Nybråten, VOKKS

Leder: Svein Eriksen, KS Bedrift

Leder: Roar Eriksen, Hålogaland Kraft AS

Bjarne Langseth 
NettOpp og www.defo.no  
Tlf. 91 30 03 12 
E-post: redaktor@defo.no

Leder: Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS

Leder: Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag A/L 

Leder: Erik S. Winther, Gudbrandsdal Energi AS

Leder: Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS

vedtatt retningslinjer både for utvalgene  
og for utvalgslederne. 

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

Årlig seminar
Foruten at utvalgene skal ha minst to møter 
i året, har styret også satt som krav at hvert 
utvalg skal arrangere et årlig seminar, eller 
fagdag, i tilknytning til utvalgets arbeid. Ut-
valgslederne rapporterer til daglig leder i Defo, 
og de har også ansvar både for at seminar 
arrangeres, for oppdatering av årsrapport og 
for at møtereferat skrives. 

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







MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER:
Nettariffutvalget skal se på sentrale tariffspørsmål og arbeide for at tariffen får en profil i 
tråd med Defos ønske om å bidra til lokal næringsutvikling og et levende lokalsamfunn. 

MEDLEMMER:

Utvalget har hatt 4 møter i 2010. De viktigste 
arbeidsoppgavene for nettariffutvalget i denne 
perioden har vært:

 
sentralnettet til ett felles tariffområde

I forbindelse med Statnetts prisstrategi for 
perioden 2013–2017 har Defo gjennomført  
to møter med Statnett. 

Det er en erkjennelse at sentralnettariffen  
kommer til å stige de kommende årene  
grunnet store investeringer i sentralnettet.
Statnett har varslet at det kan bli investeringer 
de kommende 10 år i størrelsesorden  
40 milliarder kroner.

Nettariffutvalget har lagt vekt på at Statnett 
tar på alvor sitt utsagn om at alle kundegrupper  
må regne med å være med på å bære denne 
prisstigningen. Fra vår side registrerer vi at 
produsentene vernes gjennom et pristak  



(1 øre pr kWh mot 0,8 øre i dag) i EU, og at  
industrien vernes ut i fra et mer allment  
politiske ønske om at industrien ikke skal få 
en økning i tariffen. Dette er en utfordring i 
forhold til at alle skal være med å bære de 
økte kostnadene, ikke bare alminnelig forbruk. 

Nettariffutvalget maner til edruelig bruk av 
energileddet. Teoretisk sett er dette den 
faktoren i henhold til forskriften som har mest 
relevans i forhold til nettet. Men vår skepsis 
knytter seg til at energileddet i stor grad er 
uten praktisk forankring når det gjelder bruken 
av de signaler energileddet gir på kort sikt. 
Derfor bør Statnett være varsom med å gjøre 
virkningene av marginaltapsprosentene for 
store. Defo mener derfor at Statnett ikke 
burde ha gått fra pluss/minus 10 prosent til 
pluss/minus 15 prosent. Særlig ser vi konse-
kvensene av dette i Nord-Norge der dette gir 
dramatiske utslag for produsentene i nord og 
på den måten virker som en effektiv brems for 
ny produksjon. Her ser vi nettopp at resultatet 
av at marginaltapene blir størst der nettet er 
svakest utbygd. Konsekvensene blir for store, 
og det er vel antagelig et spørsmål om dette 
er et mål i et samfunn der det for øvrig er et 
ønske om mer produksjon av ny fornybar kraft. 

For Defo og nettariffutvalget er det viktig  
at tariffen premierer de punktene der det  
er nærhet mellom produksjon og forbruk.  
K-faktormodellen er et slikt virkemiddel.  
Vi ser dog at K-faktoren enkelte steder kan  
gi utilsiktede virkninger og at det reises ekstra 
utfordringer dersom dagens regionalnett blir 
en del av sentralnettet. Vi kommer ikke til 
å støtte en utvikling der fordelen av å være 
lokalisert nær produksjon måtte forsvinne.  
I den anledning er det på sin plass å minne 

om forskriftens § 17-2 som underbygger  
dette prinsippet. 

Vår innstilling er at K-faktormodellen videre- 
føres, dog er det viktigst for oss at det er en 
tariffmodell som premierer samordning,  
enten dette er en K-faktormodell eller noe 
tilsvarende. 

Defo støtter Statnetts beslutning om å  
ta ut petroleumskrevende industri fra  
«KII-ordningen», og støtter en klage til OED 
på NVEs vedtak som sier at dette ikke er i 
tråd med eksisterende regelverk.

Nettariffutvalget og Defo har bedt om at  
sentralnettariffen utjevnes over år, etter noen 
års erfaringer med svært varierende tariff. 
Statnett har nå vedtatt en utjevningsordning, 
hvilket vi er svært fornøyd med. 

Statnett er i ferd med å se på om det bør  
innføres en egen systemtariff. Fra nettariff- 
utvalgets side har vi stilt oss nysgjerrig av- 
ventende til dette. Saken er ikke ferdig utredet.  
Vi har sagt at vi er åpne for å drøfte en egen 
systemtariff når dette måtte bli aktualisert. 

I forbindelse med NVEs forslag om å slå 
sammen regionalnettet og sentralnettet til ett 
felles tariffområde, har NVE kommet med flere 
forslag til endringer i tarifforskriften. Dette er 
endringer som vi i all hovedsak ønsker, enten 
det måtte bli ett felles tariffområde mellom 
regionalnettet og sentralnettet eller ikke. 

Vi er enige i NVEs tilnærming til hoved- 
prinsippene til tariffutformingen om at disse 
skal være så langt mulig forutsigbare og  
stabile over tid, og bidra til å sikre fordeling  
av framtidige investeringskostnader.



NVE foreslår og forskriftsfeste samlokali-
sering. Dette forstår vi slik at det henger 
sammen med at Statnett på den annen  
side har signalisert at de vil fjerne K-faktor-
modellen, som er dagens metode å sikre 
samordningsgevinsten mellom produksjon  
og forbruk. 

For nettariffutvalget og Defo er det viktig 
at forbrukstariffen premierer de punktene der 
det er nærhet mellom produksjon og forbruk. 
Forbruk nær produksjon har mindre behov  
for sentralnett og historisk er ofte forbruket 
lagt i nærheten av produksjonen nettopp  
for å spare nettkostnader. Dette må det tas 
hensyn til.

K-faktormodellen er et slikt virkemiddel.  
Vi kommer ikke til å støtte en utvikling der 
fordelen av å være lokalisert nær produksjon 
måtte forsvinne.

Vår innstilling er at K-faktormodellen  
videreføres, dog er det viktigst for oss at det 
er en tariffmodell som premierer samordning, 
enten dette er en K-faktormodell eller noe 
tilsvarende. Vi støtter derfor NVE’ s forslag om 
å forskriftsfeste et prinspipp som tar hensyn 
til samlokalisering av forbruk og produksjon.

Retten til å ta anleggsbidrag ved tilknytning av 
forbruk eller produksjon også i masket nett, er 
noe Defo har jobbet for over lengre tid. Både 
Statnett, NVE og bransjen for øvrig ser ut til å 
dele dette standpunktet. Nå er saken i OED, 
der den forhåpentligvis ikke ligger for godt. 

Vi er bekymret for at forslaget om en felles 
tariff mellom regionalnettet og sentralnettet,  
kan medføre et press i retning av å fjerne 
muligheten til å ta anleggsbidrag etter dagens 
regler og gjøre det vanskeligere å åpne for 
anleggsbidrag også i masket nett. 

Felles tariffering må ikke rokke ved prinsip-
pet om at den som påfører nettet kostnader, 
skal møte denne kostnaden gjennom et  

anleggsbidrag. Alternativet er at andre  
betaler for denne, og det blir ikke riktigere om 
regningen fordeles på flere. Muligheten til å ta 
anleggsbidrag ble ytterligere aktualisert når 
reglene kom om tilknytningsplikt også for ny 
produksjon.

Bruk av anleggsbidrag vil synliggjøre  
de reelle kostnadene ved prosjektene, og 
bidra til at de mest lønnsomme prosjektene  
kommer først. 

Ved et felles sertifikatmarked, vil kost- 
nadene ved et anleggsbidrag være innbakt  
i sertifikatprisen og dette styrker ytterligere 
begrunnelsen for anleggsbidrag. Det kan også 
bemerkes at det tas anleggsbidrag  
i Sverige. 

NVEs forslag om å slå sammen regionalnettet 
og sentralnettet til ett felles tariffområde har 
vært en vanskelig sak for Defo. Saken har 
vært sett på i nettariffutvalget, men også hatt 
flere behandlinger i styret. Det ble også ned-
satt et eget utvalg til å se på denne saken. 

I denne saken har medlemmene våre hatt 
en divergerende syn. Det er ikke så ofte tilfelle 
blant Defos medlemmer. 

I Defo landet vi på en skepsis til forslaget 
fra NVE og avga høringsuttalelse sammen 
med KS Bedrift Energi. Vi mener at en  
utjevningsordning bør begrenses til de  
områdene av landet som har spesielt høye 
sluttbrukertariffer. Vi foreslår at utjevnings-
ordningen som i dag er knyttet til årlige vedtak 
i statsbudsjettet, blir forankret og sikret ved 
en fast ordning finansiert gjennom sentral- 
nettariffen. Dette vil være en ordning som  
sikrer en reduksjon til de sluttkundene som 
har de høyeste nettkostnadene til enhver tid. 

Per i dag vil 60 millioner kroner årlig være 
et effektivt nivå for en utjevning, men beløpet 
må kunne endres hvis kostnadsfordelingen 
mellom nettselskap skulle tilsi det. 



Bakgrunn og strategi
Nordområdene er Norges viktigste strategiske 
satsingsområde de kommende år. Defos 
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.

Utvalget er helt klar på at vi må fokusere 
på «de tre grunnpilarene»: 

Det er i dag ingen helhetlig politikk eller 
overordnet koordineringsansvar for plan-
legging av forbruk (store industriavtakere), 
produksjons- og nettutvikling. 

Nordområdeutvalget skal arbeide med  
sentralnettproblemstillinger internt i Finnmark 
og i Nord Norge. Forsyningssikkerheten i 
fylket og utviklingsmuligheter for vindkraft 
er hovedfokus. Også mulige utvekslings-
forbindelser til nabolandene i nord – spesielt 
Russland er et fokusområde.

Utvalgets virksomhet

På ettermiddagen fredag den 29. januar 2010 
ble store deler av Hammerfest lagt i mørke 
i tre kvarter. Statoils eget gasskraftverk på 
Melkøya ble slått ut av kulda, og prosess-
anlegget deres måtte dermed hente kraft 
fra finnmarksnettet. Det svake 132 kV-nettet 
gjennom Troms og Finnmark er ikke dimensjon- 
ert til denne belastningen, og resultatet ble at 
en av Finnmarks største byer ble mørklagt:
– Det var veldig kaldt på fredag, med  
minus 18 grader nede på anlegget, og da 
ble lufta inn til turbin nummer tre for kald.  
Vi mislyktes i å varme opp lufta godt nok til 

MANDAT: Den overordnede målsetningen med nordområdeutvalget er å bidra til å forbe-
dre forsyningssikkerheten i nordområdene, tilrettelegge for en industriell utvikling basert 
på fornybar energiproduksjon som vindkraft, gasskraft med CO2-håndtering og samar-
beid med Russland. Dette skal oppnås ved å drive aktiv informasjons- og lobbyvirksom-
het i de sentrale miljøene i nordområdene og blant sentrale myndigheter. 

MEDLEMMER:



å drive den turbinen videre. Da endte vi opp 
med tre turbiner nede. Da trakk vi dessverre 
for mye strøm fra nettet, sier kommunika-
sjonsansvarlig Kari Mette Darell Holand ved 
Statoil Hammerfest LNG.

Hendelsen var heldigvis kortvarig, men den 
viser at påstandene som nordområdeutvalget 
har fremsatt siden 2006 er harde realiteter og 
ikke skremselspropaganda.

Styret i Defo diskuterte før årsskiftet om det 
var naturlig å legge ned nordområdeutvalget, 
som en konsekvens av Statnetts offensive 
«Masterplan for Nord Norge». På mange  
måter hadde utvalget fått oppfylt sin hoved-
målsetning om å  «få realisert en ny 420 kV-
linje fra Balsfjord til Varangerbotn»

Utvalgene i Defo har helt fra start vært 
viktige bærebjelker i organisasjonen. Det er 
imidlertid viktig at disse fungerer «dynamisk» 
og at behov for både endringer og avvikling  
vurderes jevnlig. Under vurderingen av nord-
områdeutvalgets fortsatte eksistens, kom 
styret til at utvalget burde videreføres, men nå 
i en klar «støtterolle» til Statnett og arbeidet 
med linjeutbygginger i nord.

Det har vist seg flere andre steder i landet 
at linjeutbygginger har møtt stor motstand,  
til tross for at behovet er udiskutabelt. Med  
en klarere støtterolle til Statnetts arbeid,  
håper man i Defo at informasjonen skal bli  
så god at linjebyggingen i nord ikke møter  
for store hindringer.

Den endrede rollen til Defos nordområde-
utvalg er manifestert med en «historisk»  
avtale mellom Statnett og Defo. Utvalget har 
hatt to samarbeidsmøter med Statnett i året 
som er gått. Det første i begynnelsen av mai 
resulterte i samarbeidsavtalen mellom Defo 
og sentralnettsoperatøren. Fra avtalens formål 
går følgende fram:

Avtalens formål er å legge til rette for  
et godt samarbeid mellom Statnett og  
Distriktenes energiforening sentralt og Defos 
nordområdeutvalg, med det formål å skape 
et godt grunnlag for å gjennomføre de  
aktuelle prosjektene. Spesielt vil det bli  
planlagt og gjennomført felles aktiviteter  
for å skape forståelse i hele regionen for 
betydningen av nettutbyggingene. Defo og 
Defos nordområdeutvalg har en kompetanse 
og en kjennskap til lokale forhold som er 
viktig for Statnett å kunne trekke veksler på. 

I september hadde utvalget et nytt møte 
med Statnett, her konkretiserte man avtalen 
med noen aksjonspunkter: Statnett skulle lage 
et ferdig presentasjonsmateriell til bruke for 
politikere, næringsliv og andre som har behov 
for informasjon omkring linjeutbyggingen.  
Fra Defos side oversendte man Statnett de 
faktaarkene som Finmark Fylkeskommunes  
«Lobbygruppe for sentralnettet» hadde 
utarbeidet tidligere, som underlag til informa-
sjonspakken.

Videre påtok utvalgets medlemmer seg å 
skaffe Statnett invitasjon til møtene i region-
rådene i Nord Norge. Her skal Statnett møte 
sammen med de lokale everkene, for å infor-
mere om og diskutere linjebyggingen.

Den 2. desember ble det første av disse 
regionrådesmøtene gjennomført. Statnetts 
programdirektør Audun Hustoft og Defos 
nordområdeleder Per-Erik Ramstad til stede 
på Vest-Finnmark Regionting. Tinget holdes 
en gang i året, og er et utvidet regionråd, 
hvor det deltar flere politikere fra alle partiene 
i Vest-Finnmark. Det var en god stemning i 
møtet, men det ble ikke den debatten man 
hadde håpet på, rett og slett fordi Hustoft og 
Ramstad «kom til sine egne». Spørsmål og 
kommentarer fra salen gikk i hovedsak ut  
på hvordan man kan sikre at utbyggingen 
kommer raskt nok. I tillegg var det både  
støtteerklæringer og «klapp på skulderen»  



til de som arbeidet med linjebyggingen.  
Neste møte som er i Nord Troms, kommer  
på nyåret 2011.

I slutten av mars arrangerte Statnett et 
halvdagsseminar for finnmarksmediene, her 
deltok lederen i nordområdeutvalget med et 
innlegg, og i diskusjonene i etterkant. Semi-
naret var både for å orientere om at Statnett 
styrker sin tilstedeværelse i Alta, og for å for-
telle om status for linjeprosjektene i nord. Det 
ble naturlig nok en god del diskusjoner om 
kabler i sjø og på land kontra linjer. Her bidro 
utvalgslederen med et veldig klart innlegg, 
som slo fast at det er utopi å tenke seg kabler 
i stedet for linjer gjennom Nord Norge.

Nordområdeutvalget har i tillegg bidratt 
med innlegg (intervjuer etc) i bladet Energi, 
Næringsrapport og lokalmedier i Finnmark.

Statnetts halvdagsseminar for mediene resul-
terte naturlig nok i en del oppslag om linje-
byggingen i nord. Disse oppslagene fikk den 
kjente «reindriftsadvokaten» Geir Haugen på 
banen med følgende uttalelser (fra Altaposten):
Dette er et samlet prosjekt på 78 mil og  
bør bli sett på som en helhet. Reinbeite- 
distriktene jeg representerer mener at inn-
grepet kan bety et være eller ikke være for 
dem. Nok er nok, slår Haugen fast samtidig 
som han betegner klientene som kompro-
missløse. Penger vil derfor ikke kunne kjøpe 
aksept og samarbeid. 

Haugen er av den helt klare oppfatning at 
den mye omtalte artikkel 27 og menneske-
rettslovgivningen til slutt vil stoppe utbyg-
gingen. Det etter en prosess som realistisk 
kan ta syv til åtte år. 

Advokat Haugens kompromissløse hold-
ning ble naturligvis imøtegått ganske rask:
Vi mener det er et åpenbart behov for den 
nye kraftledningen. Den totale nytten er 

langt større enn de totale ulempene inn-
grepet vil medføre, fastslår programdirektør 
Audun Hustoft og kommunikasjonsrådgiver 
Stig Gøran Hagen i Statnett. 

De får full støtte av direktør i Alta Kraftlag, 
Per Erik Ramstad, som hevder at fylket kan 
ende i en dramatisk kraftkrise dersom tids-
planen for 420 kV-linja forrykkes vesentlig. 

En stor del av arbeidet i utvalget er kontakt 
og informasjonsutveksling med politikere, 
næringslivsaktører og andre som har ønsker 
eller behov for å diskutere saken.

Samarbeidet med Vest-Finnmark Region-
råd har hele tiden vært godt, slik regionrådets 
vedtak fra mai 2010 viser:
Vest-Finnmark Regionråd er svært tilfreds 
med at det nå synes å gå mot en løsning for 
framføring av en 420 kv-linje fra Balsfjord 
til Hammerfest. En linje som er svært viktig 
og avgjørende for å sikre strømforsyningen 
til befolkningen i Finnmark. Utbyggingen 
må ikke bare skje til Hammerfest men også 
forlenges til Øst-Finnmark. 

Vest-Finnmark Regionråd mener imidlertid  
at den optimale løsningen er sannsynligvis 
å se kraftsystemet i sammenheng med våre 
naboland Sverige og Finland, med en ny linje 
fra Finnmark til knutepunkt i Sverige. Dette 
åpner for eksport fra Finnmark og gir større 
sikkerhet for kraftsystemet i hele Norden.



MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: DLE/DSB-utvalget ivaretar interessene til medlemmene 
innenfor det myndighetsområdet som DSB utøver. Dette gjelder primært nettselskapets 
rolle og funksjon som DLE, men også bestemmelser i forskrifter innenfor vårt fagområde.

MEDLEMMER:

 

 
fra utvalget og DSB

Defo og KS Bedrift Energis felles DLE/DSB-
utvalg startet sitt arbeid etter 2007-årsmøtet 
i FSN. Utover møtene har arbeidet foregått 
med kontakt via epost. Behovet for et fast 
årlig møte med DSB er redusert etter at DSB 
selv har opprettet sitt DLE-forum der utvalget 
er representert.

Etter å ha fremmet ønske om det i lang tid,  
fikk utvalget et møte med DSB i Tønsberg i 
slutten av januar. Et tydelig budskap til DSB  
i møtet var at Defo og KS Bedrift Energi  
representerer en viktig del av bransjen som 
også må tas med i høringer og samarbeid.  
Vi har tiltro til at kontakten er godt etablert, 
med erfaringene fra vårt neste ønske om et 
møte, som ble holdt i september under  
DLE-konferansen i Tønsberg. 

Behandlede saker:

Etter etableringen av DSBs DLE-forum gis 
våre innspill direkte i dette forumet fra våre 
deltakere i forumet. Våre deltakere er godt 
fornøyd med den prosessen DSB følger for 
utforming av og informasjon om DLE-instruksen 
(i DLE-forum og i regionale møter).

Utvalget har tatt opp spørsmålet om uavhen-
gighet og nøytralitet (ikke-diskriminering) i 
utøvelse av DLE-rollen, på bakgrunn av at et 
selskap har fått varsel om avvik fra FDLE § 7 
på grunn av at samme person utøver DLE-
virksomheten og er ansvarlig for kraftomset-
ning i selskapet. Delte funksjoner for enkelt-



personer er en del av realitetene for mindre 
nettselskap. Utvalget har tatt opp denne 
saken med DSB både i januar og september, 
da det nevnte eksempelet etter vår oppfatning 
ikke er i strid med FDLE. Kraftomsetningen 
slik den utøves i selskapet, har ikke noen 
tilknytning til prosjektering eller montering av 
elektrisk anlegg. Utvalget har også gitt uttrykk 
for at delte funksjoner i enkelte tilfelle må  
kunne aksepteres i mindre selskap. Vurderingen  
av nøytralitet og ikke-diskriminering må foretas  
ut fra hvordan funksjonen utøves, noe som 
også er lettere i mindre selskap der kunder 
og lokale myndigheter har bedre oversikt for 
indirekte kontroll av virksomheten. 

Status per februar 2011 er at det ikke er 
fattet vedtak i saken, noe vi må tolke som at 
vår argumentasjon er akseptert.

En sak om midlertidig dispensasjon fra FKE 
for installasjonsinspektør, ble tatt opp av 
utvalget i de to møtene med DSB med bak-
grunn i dispensasjonssøknad fra Nordmøre 
Energiverk, Neas. Søknaden ble avslått, og 
vedtaket stadfestet etter klage. I og med at 
DSB i sin innstilling i klagesaken nettopp 
gjorde oppmerksom på at det er mulig å få 
tidsbegrenset dispensasjon, ønsket utvalget  
å få vite hva som skal til for å oppnå dette  
– med tanke på eventuelle framtidige situasjoner  
for nettselskapene. 

DSB gjentok at de ikke gir dispensasjon fra 
kravene i § 16 (for kontroll av elanlegg). 

Men DSB kan gi dispensasjon etter kravene 
i § 11, for å forestå utførelse og vedlikehold 
herunder reparasjon av elanlegg. Dette med 

begrunnelse i at det er bedre med tidsbegren-
set reduksjon av kravene framfor å bidra til at 
anlegg blir utført av «amatører» i påvente av å 
få tilgang til installatør med full formell kompe-
tanse. Det stilles strengere krav til kontrollører 
enn til installatører. 

DSB påpekte også at det opplegget Neas 
hadde for den aktuelle nyansatte, var mønster- 
gyldig som opplæringsprogram. Og at det 
innenfor tidsrommet for et slikt program ikke 
var noe hinder for at vedkommende ble sendt 
på selvstendige enklere kontrolloppdrag etter 
vurdering av skikkethet fra faglig ansvarlig 
sin side (DLE-leder). Men altså ingen aksept 
for midlertidig og tidsbegrenset dispensasjon 
fra de faglige kravene for å kalle seg installa-
sjonsinspektør. 

Utvalget har diskutert mulig innspill om arran-
gementet av DLE-konferansen, på bakgrunn 
av kritiske røster om langstrakt program, 
høye kostnader og at et myndighetsorgan 
må alliere seg med en kommersiell aktør for å 
kunngjøre nyheter og regelverk. Diskusjonen 
er kommet som følge av konferansen i Tromsø 
i 2008. Konferansens betydning som viktig 
møteplass (nettverksbygger), og erfaringene 
fra de to siste konferansene, gjør at utvalget 
så langt har holdt diskusjonen internt.

Det er ikke definert noen varighet for å inneha 
plass i forumet, men både DSB og bransje-
organisasjonene bør ha et ansvar for at ikke 
plass i forumet blir «livsvarig» uten en vurde-
ring av deltagelsen. 



MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Utvalget skal prioritere arbeid med toveiskommunikasjon 
for kWh-innhenting, utarbeidelse av standardkontrakter for bredbånd og problem- 
stillinger rundt nærføring høyspent/lavspent og DBSs forskrifter.

MEDLEMMER:

Utvalget har hatt to møter i løpet av 2010.  
I tillegg har utvalgsleder deltatt på et styre-
møte i Defo og på flere kortere møter med 
daglig leder i Defo. Det har også vært avholdt 
et møte med Justervesenet, to møter i en 
REN-gruppe om AMS og tre møter med NVE. 

Det har i løpet av 2010 vært stor aktivitet 
rundt forskriftsarbeidet med Avanserte Måle- 
og Styringssystemer, AMS.

NVE venter på innspill fra de internasjonale 
standardiseringsinstitusjonene som arbeider 
med EU-mandat M441 angående AMS. Disse 
standardene vil bli retningsgivende for AMS 
og vil antagelig medføre et prisfall på utstyrs-
siden. Arbeidet er ganske omfattende og tar 
blant annet for seg datasikkerhet og retnings-
linjer mot hacking og tampering, i tillegg til 
protokoller for dataoverføring. 

Det er ellers signaler som tyder på at en 
standardisering på europeisk plan også kan 
komme til å omfatte vann og fjernvarme i  
tillegg til elektrisk energi. Vi er enig i at det er 
en fornuftig vei å gå. Vi ser at markedssiden 
også kommer på banen med sine ønsker/ 
behov i forhold til AMS. De ønsker forskrifts-
krav som legger til rette for verdiøkende 
tjenester. Det er tro på at Demand Side  
Management og Smart Grid etter hvert vil bli 
mer aktuelt. I den forbindelse er det sann-
synlig at 15 minutters registreringsperiode 
aktualiseres. NVE har da også tatt hensyn til 
det og bekreftet at forskriftene vil ha et krav 
om mulighet for 15 minutters oppløsning, selv 
om det i første omgang bare vil innføres et 
oppløsningkrav på 60 minutter. 

Arbeidsgruppen har to ganger i løpet av 
året etter oppfordring fra NVE sendt inn kom-
mentarer og uttalelser til spesifikke områder 
som NVE ønsket nærmere vurdert. Generelt 
virker det som arbeidet med forskriftene  



etter vår vurdering går i riktig retning, og NVE 
skal igjen ha honnør for å involvere bransjen i 
forskriftsarbeidet.

Et område som dukket opp i løpet av året og 
som egentlig ligger litt på siden av utvalgets 
mandat, var problemene rundt underkjente 
kWh målere fra Justervesenets side.

De norske målerforskriftene er mye  
strengere enn i våre naboland. Den norske 
forskriften åpner ikke for å begrense omfanget 
av en underkjent målerserie ved å omgruppere/ 
dele opp en underkjent gruppe. I tilsvarende 
svensk forskrift er det åpnet for denne mulig-
heten. Hvorfor er den norske forskriften  
strengere? I tillegg virker det som Juster-
vesenet er totalt frakoblet det AMS-arbeidet 
som gjøres i NVE og kjører helt sitt eget løp. 
Både Defo og KS bedrift har hver for seg hatt 
møter med Justervesenet for å forsøke  
å «snakke dem til fornuft».

I tillegg virker det som om Justervesenet 
rett og slett ikke har oversikt over kvaliteten 
og omfanget av hva som finns av målere  
ute hos brukerne. Forskriften om måler- 
kontroll kom i 2004 og fortsatt har ikke Juster-
vesenet oversikt. 

Det virker også som om Justervesenet 
leser forskriftene på samme måte som fanden 
leser bibelen. Det er ofte bagatellmessige  
avvik på målere som blir underkjent og i  
måleområder som ikke er relevante i bruk,  
eller som gir store avvik. Justervesenet an-
moder også energiselskapene om å søke  
dispensasjon om utsettelse av målerbytte, 
men de har til dags dato ikke godkjent en 
eneste søknad. Det er tydelig at problem-
stillingen må opp på politisk nivå.

En annen problemstilling som bør adres-
seres er hvordan et nettselskaps manglende 
innsending av målere til Ista kan medføre ut-
fall av en gruppe målere som andre selskaper 
også har og dermed medføre at flere målere 
kreves byttet enn høyst nødvendig. Det er 
grunn til å tro at ikke alle nettselskap forstår 
dette og har rutiner for sikker håndtering  
av målere. 

Eiendomsskatt og taksering av bredbånd-
infrastruktur varierer voldsomt. Det er  
inkompetente takstmenn og sterkt varierende 
takster på samme type anlegg i de forskjellige 
kommunene. 

KS Bedrift Energi og Defo vurderer mulig-
heten for å gjennomføre et prosjekt som  
undersøker de økonomiske utslagene ved 
bruk av ulike takseringsprinsipper for hen-
holdsvis bredbånd og nett. 

En dom i Høyesterett i 2007, den såkalte 
LKAB-dommen, spesifiserer godt hva som 
skal tas hensyn til i taksering av «verk og 
bruk». Markedsverdi kan godt brukes både 
for bredbånd og strømnett dersom denne er 
lavere enn teknisk substansverdi. Problemet 
er å finne en markedsverdi. Beskatnings- 
praksis gir en del uheldige utslag, ikke  
minst i grisgrendte områder. En mulighet  
kan være å få til endring i eiendomsskatte-
loven slik at taksering skjer i henhold til lig-
ningsverdi i stedet for substansverdi som  
i dag, dersom rapporten viser at dette kan  
gi en mer «rettferdig» og distriktsvennlig  
løsning for de respektive beskatningsobjekter.  
Dette er eksempelvis løsningen for kraft- 
produksjon (se eiendomsskatteloven § 8).

Kristin Lind og Roar Eriksen er med i en  
arbeidsgruppe om AMS hos REN. REN har 
mye på gang.

REN vil jobbe med anbefalingsblader  
for AMS-prosjekter. Nærmest på en «Husk  
at ...»-form. 

Nye europanormer og praktisering av  
disse gjør det vanskelig å henge opp fiber  
på gamle stolpekurser. Disse danner grunn-
laget for beregningsprogrammet Norline  
fra REN. Normene åpner for å ta hensyn  
til lokale forhold, men dette er det ikke til-
rettelagt for i programmet. REN er i gang 
med en revisjon av beregningsprogrammet, 
og vi må se på muligheten for å komme med 
innspill. Er det mulig å få inn mer fleksibilitet 
i beregningsprogrammet for å ta hensyn til 
lokale forhold? 



MEDLEMMER:
Den 11. februar deltok Arne Nybråten og  
Johannes Kristoffersen fra utvalget som  
forelesere på medlemsseminar om anleggs-
bidrag, tariffer og nettregulering. Arne  
Nybråten gikk gjennom utvalgets refleksjoner 
knyttet til reglene på distribusjonsnettet, men 
Johannes Kristoffersen tok for seg tilsvarende 
på regionalnettet. 

Defo samarbeidet med Energi Norge og  
KS Bedrift om et forprosjekt for å se på alter-
native måter for å regulere nettselskapene.  
Forprosjektet ble avsluttet i april, og evalu-
eringen førte til at Defo og KS Bedrift valgte å 
melde fra til Energi Norge at vi ikke hadde tro 
på at de alternativene som ble vurdert ville gi 
en bedre reguleringsmodell enn den som  
benyttes i dag og at vi derfor ikke ville være 
med videre i prosjektet. 

Nettreguleringsutvalgets utgangspunkt  
er at dagens modell har klare svakheter,  
men i samarbeid med bransjen og NVE er  
det gjort mange forbedringer. Det er ikke 
sikkert at en ny metode for å regulere nett-
selskapenes inntekt vil bli mer riktig. Utvalget 
mente at det er bedre å fortsette utviklingen 
av dagens modell i samarbeid med NVE enn 
å bruke Defos ressurser på en ny modell med 
usikkert resultat. 

MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Nettreguleringsutvalget skal bidra til at ramme- 
reguleringen av selskapene gjør det mulig å drive nettvirksomhet i Norge og  
distriktene på en best mulig måte. 



Dette er prioriteringslisten som utvalget har 
utarbeidet, og som er gjennomgått med NVE: 

 
i distribusjons- og regionalnett. Det  
holder ikke for nettselskapene og  
dets eiere at man får akseptabel avkast-
ning på kapital over en 20- eller 40-års-
periode. Da uteblir nødvendige investe-
ringer i den nære framtid.

for DEA-modellen må gi langsiktige og 
forutsigbare løsninger for reguleringen. 

egnet for regulering av regionalnettet. 
NVE har jobbet fram noen alternative 
løsninger for reguleringen i regional- 
nettet. Alternativene må vurderes  
nærmere i samarbeid med kompetanse- 
miljøene i bransjen. Gir alternativene 
ikke akseptabel regulering, må det  
jobbes med annen og bedre regulering. 

involveres sterkere i NVEs vurderinger 
rundt forbedringer og utvikling av  
reguleringsmodellen. 

Utvalget drøftet i november rapporten  
«Den økonomiske reguleringen av strøm-
nettet» som er utarbeidet av professor Nils-
Henrik Mørch Von der Fehr fra Universitetet 
i Oslo på oppdrag fra OED. Av forhold som 
kom fram på møtet, kan nevnes: 

på mange måter tilfredsstillende. Dette 
er samme syn som er lagt til grunn i  
rapporten til Von der Fehr. 

av skjønn ved bruk av DEA-modellen.

 
må støttebeløpet holden utenfor kapital-
grunnlaget til selskapet. Det samme må 
gjelde anleggsbidrag. 

 

Det skulle vise seg at NVE ikke tok hensyn 
verken til Von der Fehrs rapport eller Defos  
argumenter da de sendte ut varsel om inn-
tektsramme for 2011. Utvalget har bedt  
NVE om å ta ut atypiske selskaper av DEA-
beregningen, og særlig dersom disse blir  
referanseselskaper. Krødsherad Everk har i 
alle år skilt seg sterkt ut, og i beregningen  
for 2011 er dette ytterligere forsterket. Sel-
skapet har unormalt lave kostnader og kan 
mer enn tredoble sine drifts- og vedlikeholds-
kostnader, og fortsatt være referanseselskap. 
Krødsherad skiller seg klart ut i forhold til 
andre referanseselskaper og burde vært tatt 
ut av modellen. Denne argumentasjonen  
støttes også av Von der Fehrs rapport, som 
inneholder en klar advarsel om bruk av DEA-
resultatene ukritisk. 

Etter klager fra flere nettselskaper, valgte 
NVE å ta ut Krødsherad som referanseselskap 
for 2010. Utvalget mener at selskapet også  
bør tas ut for 2011. 



MEDLEMMER:

MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Omsetningsutvalget skal se på forbrukerrelaterte  
problemstillinger knyttet til omsetting av elektrisk kraft. Utvalget skal ha sluttbrukerfokus  
i sitt arbeide. Av spørsmål utvalget skal se på er problemstillinger knyttet til markeds- 
føringsloven, bruk av konkurransetilsynets liste og håndtering av eventuelle konkurser 
blant kraftselgere. Utvalget skal bidra til effektiv og fair konkurranse gjennom større 
oversikt i markedet og tilgjengelig til det bedre for kunden. Utvalget skal samarbeide tett 
med Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet og NVE, som til sammen setter rammen for 
omsetning av elektrisk kraft mot sluttbruker i dag. Utvalget nedsettes i første omgang for 
ett år fra stiftelsesmøte.

– Det er altfor enkelt i dag å stifte et kraft-
selskap, holde en lav pris med forskudds-
betaling, for så å overføre penger til andre 
selskaper og holde på så lenge det går.  
Det må stilles krav slik at kundene ikke lures. 
Dette var utgangspunktet for utvalgets  
arbeid og mandat. 

Omsettingsutvalget har i sitt arbeid hatt fokus 
på en rekke problemstillinger, men det er 
særlig bruk av Konkurransetilsynets liste og 
bruken av forskuddsbetaling som har vært 
gjenstand for diskusjoner. Utvalget har vært 
av den oppfatning at Konkurransetilsynets 
liste har vært svært viktig, og derfor har  
utvalget vært opptatt av at det må knyttes 
vilkår til å kunne stå på denne listen. Det er 
viktig slik utvalget ser det at kundene kan 
stole på listen og at de aktørene som står der 
er seriøse og selger de produktene som frem-
kommer av listen.  Dette har dessverre slett 
ikke alltid vært tilfelle. 

Utvalget har også vært skeptiske til bruk  
av forskuddsbetaling. Prinsipielt sett har 
utvalgets holdning vært at forskuddsbetaling 
bør forbys. Alternativt har utvalget vært svært 
oppatt av at dersom man tar forskudds- 
betaling og står på listen til Konkurranse-
tilsynet, må dette fremkomme klart og entydig 
for kundene. 

Med dette som utgangspunkt ble det  
gjennomført møter med NVE, Forbruker- 



ombudet, Forbrukerrådet og Konkurranse-
tilsynet hver for seg.  Det er disse etatene 
som sitter med erfaringer og muligheter for 
å kunne gjøre noe med reglene og komme 
forbrukerne i møte med et bedre regelverk. 

Med denne bakgrunn tok utvalget initiativ  
til et fellesmøte med Konkurransetilsynet, 
NVE, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet 
i Oslo den 17. mars. Energi Norge var også 
representert.  

Utvalget har opplevd at Defos problem-
stillinger er blitt tatt på alvor fra alle parter, der 
det foreligger et felles ønske om at useriøse 
aktører ikke lenger bør ha tilsvarende spille-
rom i markedet som i dag. 

Defo er ikke blitt møtt fra myndig- 
hetenes side når det gjelder et forbud mot 
forskuddsbetaling. Men det er kommet  
regler som innebærer at dersom det skal  
tas forskuddsbetaling, skal dette i mot- 
setning til tidligere fremkomme av Konkur-
ransetilsynets liste. Dette er Defo fornøyd 
med. Myndighetene har nå også bedre 
muligheter til å fjerne eventuelle useriøse 

aktører fortere fra Konkurransetilsynets  
liste enn tidligere. Dette er viktig og noe 
Defo har arbeidet for. 

Defos omsettingsutvalg er derimot ikke 
fornøyd med at Konkurransetilsynet valgte  
å legge ned den landsomfattende listen  
og erstatte denne med «Kommunelister».  
Vi tror at dette vil svekke konkurransen,  
gjennom færre tilbydere i de dyre områdene 
og man fjerner en referansepris som i dag er 
konkurransefremmende. Denne lista er den 
viktigste informasjonen for om lag 80 prosent 
av kundene. 

Omsettingsutvalget var et tidsbegrenset  
utvalg og har i henhold til styret gjort en  
utmerket jobb for på bidra til at omsetting  
av elektrisk kraft foregår på bedre premisser  
for sluttkundene.  Jobben er gjort i denne 
omgang og styret legger derfor som planlagt 
ned omsettingsutvalget. 

Defo vil naturligvis fortsatt ha fokus på 
sluttbrukerspørsmål, men nå gjennom  
administrasjonen inntil videre. 



MEDLEMMER:

Beredskapsutvalget ble etablert den  
2. februar 2010. I det første utvalgsmøtet ble 
utkast til mandat for virksomheten utarbeidet. 
Styret sluttet seg til mandatet i sitt møte den 
10. februar og dette er nå retningsgivende for 
utvalgets arbeid. Det er avholdt tre utvalgs-
møter i løpet av året.

Deltakelse i NVE s revisjon av veiledere 
til beredskapsforskriften har vært utvalgets 
hovedarbeidsområde i gjennom året. Med-
lemmene har vært engasjert i arbeidet er 
ved representasjon i ulike arbeidsgrupper. 
Utvalgsleder har i tillegg vært deltaker i en 
styringsgruppe for hele arbeidet. 

MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Beredskapsutvalget skal bidra til en beredskap som  
tar hensyn til samfunnets sårbarhet. Beredskapsutvalget skal bidra til at økonomiske 
rammevilkår ses i sammenheng med beredskap. Beredskapsutvalget bør bidra til at  
beredskapsarbeidet inngår i daglig drift, vedlikehold og investeringer. 

De fire medlemmene i FSNs beredskaps-
utvalg har fordelt deltagelse i disse  
prosjektene slik:

 
for ROS analyser: 
Per Harald Ottestad

samband:
 Jan-Erik  Brattbakk

 Andres Sætre

 Lars Luneborg 

Det er avholdt åtte prosjektmøter og to 
styringsgruppemøter. Deltakerne har ut over 
dette hatt betydelig arbeid med gjennomgang 
og oppdatering av tekster og underlag. Arbeidet  
i prosjektgruppene har i hovedsak bestått i 
rådgivning og innspill til NVE, samt bidrag til 
justering av forslag. Siktemålet har blant annet 
vært så langt som mulig å oppnå en praktisk 
tilnærming til anvendelse av beredskaps- 
forskriften. NVE har etter endt arbeid sendt  
ut veilederne for bruk i bransjen. 



Defo og KS Bedrift Energi er i sum et fullverdig alternativ til Energi Norge. 
KS Bedrift er en arbeidsgiverorganisasjon i tillegg til at det jobbes med 
næringspolitikk for medlemmene. I Defo jobbes det for å styrke medlems-
bedriftenes rammebetingelser slik at de kan bidra positivt til et levende 
lokalsamfunn. 

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 Defos 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 ressurs- 
personene på.

Defo leier kontorplass og møterom av KS Bedrift.  
Defo og KS Bedrift har opprettet noen felles 
utvalg. Oppnevning av utvalgene gjøres av 
organisasjonene i fellesskap. 

Det arrangeres felles medlemsseminarer  
på ulike aktuelle fagområder. Dette gjelder 
spesielt i forbindelse med høringer. I tillegg  
vil det være naturlig å gjennomføre medlems- 
seminarer på områder hvor lov- og forskrifts-
endringer 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.

KS Bedrift er den ledende interesseorganisa-
sjonen for bedrifter i det offentlige markedet. 
De har som mål å bedre medlemmenes 
arbeidsgiverpolitiske og næringspolitiske 
rammebetingelser, og er en selvstendig, 
medlemsstyrt del av KS-systemet.



NettOpp er Defos eget kommunikasjons-
nett som når ut til alle medlemsbedrifter, 
samarbeidspartnere, myndigheter, poli-
tikere og andre med interesse for Defos 
virksomhet. I 2010 kom NettOpp ut med  
20 utgaver, og med ny profil tilpasset  
organisasjonens profilendring. 

Defos utadrettede virksomhet gjennom egne og eksterne medier er av  
stor betydning for organisasjonens virksomhet og omverdenens oppfatning 
av oss. I 2010 har Defo hatt en stor aktivitet med utadrettet virksomhet.  
Navneskifte og omlegging av profil fra 1. januar 2010 var en vesentlig årsak 
til at denne virksomheten var spesiell stor dette året. 

NettOpp har gjennom året tatt for seg mange 
saker både av meningsløs og meningsfull 
karakter. «Meningsløst målerbytte i forkant 
av AMS» var hovedoppslaget på årets første 
NettOpp i 2010. Her ble det vist til at flere av 
Defos medlemmer reagerer kraftig på at de  
nå får pålegg fra Justervesenet om å bytte  
ut mekaniske målere, når de i nær framtid  
må foreta en ny utskifting av AMS-målere.  

Hårreisende
– Det virker hårreisende at ett direktorat 
krever bytting av målere som et annet 
direktorat krever byttet igjen om kort tid, 
sier leder av Defos TVK/Bredbåndsutvalg, 
Roar Eriksen, til NettOpp. 

Han presiserer at kritikken gjelder krav 
om utskifting av målere med marginale avvik, 
og at det er en selvfølge at målere med feil 
eller store avvik blir skiftet så raskt som mulig. 

Eriksen ønsker 
å møte Juster-
vesenet og 
departementet 
så snart som 
mulig for å 
fi nne løsninger 
på dette 
problemet.

En liten uformell spørreundersøkelse blant 
ti av Defos medlemsbedrifter om oppfat-
ningen av navne- og profi lskiftet ga et svært 
positivt resultat. 

Alle, så nær som én, ga uttrykk for at det 
nye navnet treffer bedre enn det gamle og at 
navneskiftet er svært viktig for å få fram hva 
organisasjonen nå er blitt for medlemmene. 

– Det blir nå lettere å kommunisere hva 
vi er medlem i både eksternt og internt, er 
en typisk tilbakemelding.

Ett medlem mener at navneendringen 
svekker profi len, og at han nå er mer 
usikker på hva organisasjonen har fokus på. 

Husk påmelding til Defos årsmøte med 
fagdag 15. – 17. juni på Stokmarknes 
med høyt faglig og sosialt nivå. 
Gå inn på www.defo.no for påmelding. 
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Flere av Defos medlemmer reagerer 
kraftig på at de nå får pålegg fra 
Justervesenet om å bytte ut mek-
aniske målere. I nær framtid må 
de jo komme tilbake til de samme 
kundene å foreta en ny utskifting 
av AMS-målere. Defo vil følge 
opp saken. 

– Samfunnsøkonomisk må jo dette 
være både feil og komisk, sier elverks-
sjef Odd Langlie i Høland og Setskog 
Elverk. Han får støtte fra både Rakke-
stad Energi og Tinn Energi som er i 
samme situasjon og har samme mening 
om saken. 

Rakkestad Energi gir som svar på sitt 
pålegg om utskiftinger med blant annet 
å henvise til at de vil gjøre alt som står i 
sin makt for å etterkomme pålegget og 
legger opp til en plan for utskifting. 

– Men vi føler det nå blir feil i forhold 
til samfunnsøkonomiske betraktninger å 
framskynde utskiftning av de resterende 
224 målerne uten at det blir tilrettelagt 
for 2VK-kommunikasjon i henhold til 
kommende forskriftskrav, sier adm. dir. 
Olav Vik i et brev til Justervesenet. Der 
ber han også om utsettelse slik at 
Rakkestad Energi får en mulighet til å 
legge denne utskiftingen av de 224 
mekaniske målerne i en plan sammen 
med de øvrige utskiftinger. Ut fra de 
planer selskapet har vil alle nevnte 
målere være skiftet i løpet av 2012. 

 
DEFO FØLGER OPP
– Det kan ikke være god samfunns-
økonomi og pålegge bytte av en rekke 

Meningsløst målerbytte 
i forkant av AMS
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målere som fungerer, før vi kjenner 
utfallet av de krav vi vet kommer knyttet 
til toveiskommunikasjon fra NVE. Ellers 
risikerer vi å bytte målere nå for igjen å 
måtte bytte disse når NVEs krav foreligger. 
Det blir meningsløst, sier daglig leder 
Knut Lockert i Defo.  – I Defo vil vi 
derfor følge opp denne saken med 
en klar forhåpning om at påleggene 
fra Justervesenet ses i sammenheng 
med de kommende krav til toveiskom-
munikasjon fra NVE. Vi kommer til å ta 
opp saken med Justervesenet og med 
departementet om nødvendig.  

 
INGEN KOMMENTAR
NettOpp har gjort fl ere forsøk på å få 
kommentarer både fra Justervesenet 
og fra dets overordnede instans, 
Nærings- og handelsdepartementet. 
Fra Justervesenet fi kk vi beskjed om at 
spørsmålet er oversendt Svein Try som 
vil svare på spørsmålet, men noe svar er 
enda ikke kommet. Vi regner likevel med 
at Justervesenet lite kan gjøre utover 
å følge de pålegg de har fått gjennom 
forskriften om krav til elektrisitetsmålere. 

Fra Nærings- og handelsdeparte-
mentet fi kk vi muntlig beskjed fra 
kommunikasjonsrådgiver Mona Krane 
om at departementet henviser til 
Justervesenet i denne saken. 
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Industrien er fredet og pro-

duksjonen stanger i EU-tak.  

Da kan den alminnelige for-

bruker stå igjen som Svarte-

per når Statnetts 40 milliarders 

investeringer de kommende 

10 år skal betales. 

Dette er hovedutfordringene som 

synliggjøres i rapporten «Ny prisstrategi 

for sentralnett» som Econ Pöyry har 

utarbeidet for Statnett SF. Når Statnett 

allerede nå har satt i gang arbeidet med 

prisstrategien for perioden 2015–2017, 

så har det sin årsak i de betydelige 

utfordringene de vil møte i denne  

perioden. Også Defo spiller en aktiv 

rolle i dette arbeidet gjennom Statnetts 

brukerråd og drøftelsesretten med 

Statnett. 

FORDELINGENS DILEMMA

«Alle kunder, både innmating og uttak, 

bør dekke de kostnadene de er direkte 

opphav til», sier Econ blant annet i sin  

konklusjon og tilråding. Men det er like-

vel ikke så enkelt som det høres ut til. 

Industrien er langt på vei fredet 

politisk, og også i Econ-rapporten vises 

det til at det vil være uheldig å belaste 

industrien med store kostnadsøkninger. 

Industrien har små muligheter til å velte  

kostnadene over på produktene de selger, 

 og nedleggelse av industri kan utløse 

behov for betydelige nettinvesteringer 

ved at det blir store regionale kraft-

overskudd. 

Det er et betydelig potensial for økte 

inntekter fra kraftproduksjon, spesielt 

eksisterende vannkraftverk, sier Econ 
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Opp, opp med tariffene, men 

hvem skal betale regningen?
Denne rapporten er med å åpne for en 

god dialog med Statnett om utforming av 

ny prisstrategi og fordeling av de kraftig 

økende tariffene framover.

Rapporten fra Econ er et innspill i den 

kommende debatten om ny prisstrategi for 

sentralnettet. Innholdet gjenspeiler altså 

ikke Statnetts posisjon. 

– Dette er en mer nyansert rapport enn hva vi 

har sett fra Econ på dette området tidligere, 

sier daglig leder Knut Lockert i Defo. 

BEST MULIGE LØSNING

– Her er det ikke lenger noen absolutte sann- 

heter som blir framført. Alle forsøkene på å 

gjøre tariffen til en eksakt vitenskap der de 

økonomiske teorier skal gi fasiten for hvem 

som skal betale, står nå for fall. Det er en 

betydelig grad av politikk og forhandlings-

styrke som til syvende og sist avgjør hvem 

som blir sittende med regningen. På denne 

måten styrkes også konklusjonene i den 

rapporten som EC-group laget for Defo og 

KS Bedrift i fjor. 

Lockert konkluderer med at dette åpner 

for en god dialog og mye hardt arbeid for å 

finne de beste løsningene for alle parter. 

– Defo vil engasjere seg i dette arbeidet for 

å sikre våre medlemmer den best mulige 

løsning, sier Knut Lockert. i rapporten. Men på kort sikt er det 

imidlertid vanskelig å øke inntekten 

fra innmating vesentlig. Det skyldes 

norske forskriftskrav om differensiering 

av tariffene på grunnlag av relevante 

nettforhold, og det skyldes ikke minst 

foreslåtte tak i EU. «Handlingsrommet  

innenfor gjeldende retningslinjer bør 

imidlertid utnyttes så langt det er 

mulig», anbefaler Econ. 

Når Statnett i tillegg også har fått 

avslag på sin søknad til staten som eier 

om fire milliarder i kapitaltilførsel, kan 

resultatet bli at alminnelig forbruk blir 

sittende igjen med Svarteper og det 

meste av regningen for denne helt nød-

vendige gigantinvesteringen i Norges 

elektriske riksvei. 

FOTO: BJARNE LANGSETH

Opp, opp vil sentralnettariffene gå i den kom-

mende tiårsperioden. Dette gir store utfordringer 

både for Statnett og for kundene. 

Denne rapporten åpner for en god dialog, 

mener daglig leder i Defo Knut Lockert. 
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Det store samfunnsansvaret 

som ligger hos et lokalt nett- 

selskap er under hardt press 

når regionalnett krever enorme  

investeringer på grunn av 

økende vekst i lokalsamfunnet. 

Jacob Normann Jacobsen i Trollfjord 

Kraft AS tok utgangspunkt i alvorlige 

strømbrudd i  hans distrikt nylig, da han 

holdt et innlegg på Defo/KS Bedrifts 

medlemsseminar. Han framholdt at 

samordningen av regional- og sentral-

nett er å betrakte som nøkkelen til å  

få en langsiktig løsning på kraftforsyningen 

i hans region. Strømbrudd i desember 

og i februar satte forsyningssikkerheten  

for 55 000 mennesker i Lofoten og  

Vesterålen under press. Den økonomiske 

risikoen for selskapene er skyhøye. 

HENGER I EN TYNN TRÅD

– Vi henger i en tynn tråd her i Vester-

ålen og Lofoten, sier Jacobsen. – Vi 

beveger oss i dag på hårfine marginer, 

i tillegg planlegges det vindmølleparker 

4. årgang ISSN 1890-4165 

Samfunnsansvar under press
Husk påmelding til Defos årsmøte med 

fagdag 15. – 17. juni på Stokmarknes  

med høyt faglig og sosialt nivå.  

Gå inn på www.defo.no for påmelding.

Eiere av underliggende nett må selv dekke 

ekstrakostnader som følger av nødvendig 

oppgraderinger på overliggende nett. 

Dette har OED nå slått fast. 

Siden de forskjellige nettnivåer og tariff-

eringsområder henger fysisk sammen, vil  

en endring ett sted ofte ha konsekvenser 

andre steder. Når for eksempel Statnett  

lager en ny transformering mellom sentral- 

og regionalnettet vil dette kunne medføre  

at det må gjøres investeringer hos en 

anleggseier i regionalnettet. Dette har 

økonomiske konsekvenser både for nett-

eieren og kundene i regionalnettet. I tillegg 

kan det skje endringer i tap og forventede 

avbruddskostnader. En meget aktuell pro-

blemstilling i de kommende år er spennings- 

oppgradering, som vil medføre behov for 

tiltak for mange tilknyttede aktører. 

MÅ DEKKE SELV

Problemstillingene rundt ansvar for kost-

nader i andre aktørers tilknyttede anlegg 

tok Statnett opp med OED i brev av 22. april 

2008. Den 15. februar i år mottok Statnett 

svaret fra departementet. Her går det fram 

at dagens lovverk ikke åpner for at den  

aktøren som utfører primæroppgraderingen 

kan pålegges å dekke andre aktørers  

ekstrakostnader. 

«Det betyr at eiere av tilknyttede anlegg 

selv må dekke de ekstrakostnadene som 

følger av nødvendig sekundæroppgradering», 

heter det i brevet fra Olje- og energi- 

departementet. 

– og om 10–15 år kommer olje og 

gass utenfor Vesterålen. Lofotkraft og 

Trollfjord Kraft må dimensjonere sine 

regionalnett for at Lofotringen skal være 

en del av sentralnettsfunksjonen, og det 

er snakk om investeringer på mellom 

200 og 300 millioner kroner. Vi mener 

at den beste løsninger er at Lofotringen 

innlemmes i sentralnettet. 

I 1998 tapte energiselskapene i 

Vesterålen og Lofoten kampen om å få 

Lofotringen inn i sentralnettet. Men nå 

skal det gås en ny runde i forbindelse 

med NVEs forslag til samordning av 

regional- og sentralnett. 

Trenger bedre 
insentiver
Dagens nettregulering gir ikke de 

nødvendige insentiver til å foreta 

investeringer i nettet. 

Dette var et av de mange viktige bud-

skapene fra Arne Nybråten og Johannes  

Kristoffersen i Defo/KS Bedrifts felles 

nettreguleringsutvalg på organi- 

sasjonenes medlemsseminar. 

Temaet var anleggsbidrag, tariffer 

og nettregulering etter at NVE sendte 

sine faglige vurderinger til OED.  Arne 

Nybråten gikk igjennom utvalgets 

refleksjoner knyttet til reglene på 

distribusjonsnettet, mens Johannes 

Kristoffersen tok for seg tilsvarende 

på regionalnettet.  

NVE stilte også med Torfinn Jonassen  

som redegjorde for NVEs syn der det 

ble sagt ja til anleggsbidrag også i 

masket nett, nei til en landstariff og 

ja til en tariffmessig sammenslåing av 

regionalnettet og sentralnettet.  Dette 

er svært viktige problemstillinger som 

vil bli mye diskutert framover. 

Medlemsseminaret, som var arrang-

ert av Defo og KS Bedrift var svært vel-

lykket og hadde mer enn 60 deltagere. 

FOTO: BJARNE LANGSETH
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NVE har trukket nøytralitets-
hensyn foran beredskaps-
hensyn når de krever egen 
internettside for nettselskap 
i konsern, mener Ringeriks-
Kraft som tviler på at dette 
kravet er hjemlet i § 7–1. 

– Det er ingen endringer eller innskjerp-
inger i forhold til tidligere tolkninger av 
regelverket om nøytralitet fra NVEs side. 
Forskriften ligger fast og veilederen er 
ment som hjelp til å etterleve forskriften, 
sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen 
Fossdal til NettOpp, som presiserer at 
vi her tar opp et viktig anliggende for 
NVE som regulator for kraftmarkedet. 

AVVIK PÅ GODKJENT
Det var den 21. april i fjor at NVE sendte 
ut en veileder om nettselskapenes 
nøytralitet på Internett. Fem dager før 
hadde Ringeriks-Kraft nøytralitetstilsyn 
fra NVE. Avvik ble funnet og lukket, og 
den 3. juli fikk selskapet skriftlig beskjed 
fra NVE om at internettsiden var klarert. 
Den 16. oktober ble nettsiden som var 
godkjent 3. juli beheftet med flere avvik 
etter nytt tilsyn fra NVE. 

– Ringeriks-Kraft ble på tilsynet i 
april 2009 orientert om at veilederen 
var under utarbeidelse. Det ble også 
gjort rede for at NVE ville gjennomføre 
et eget internettilsyn senere og at dette 
tilsynet ville følge den nye veilederen, 
sier Marit Lundteigen Fossdal til NettOpp. 

FORVIRRENDE FOR KUNDENE
Det går fram av den nye veilederen at 
viktig informasjon om nettselskapets 
virksomhet som i seg selv er nøytral 
ikke kan presenteres på en inngangs-
side til konsernet. 

«Dette vil vanskeliggjøre og skape 
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forvirring i informasjonsarbeidet overfor 
kundene ved bruk av internettsider som 
informasjonsmedium. Viktige spørsmål 
knyttet til strømforsyningen, blant annet  
informasjon om beredskapsforhold 
og strømbrudd må dermed fjernes fra 
konsernsidene. Her har NVE etter vår 
mening trukket nøytralitetshensyn foran 
beredskapshensyn», skriver Ringeriks-
Kraft i sitt brev til NVE. 

DIALOG
De viser også til at denne problem-
stillingen er kontroversiell i bransjen, og 
at det til tider er vanskelig å forstå det 
skjønnet som NVE utøver i slike saker. 
Ringeriks-Kraft anmoder derfor om at 
det gjennomføres en dialog med bransjens 
interesseorganisasjoner om dette. «Her 
bør det avklares hvorvidt det er mulig 
med en tilnærming mellom NVE og 
bransjen innenfor nøytralitetstolkningen.»

BESTRIDER GRUNNLAGET
Ringeriks-Kraft mener at holdbar 
nøytralitet ut fra kravene i § 7–1 kan 
oppnås ved skille mellom overordnet 
og underordnet nivå innenfor samme 
nettsted slik NVE tillot fram til 21. 4. 

Prioriterer nøytralitet foran beredskap

2009. Selskapet kan ikke se annet enn 
at nøytralitetsplikten må være oppfylt så 
lenge startsiden og nettselskapets side 
er nøytral. 

Ringeriks-Kraft gjør det helt klart at 
de ikke er enig i NVEs vurdering og at 
de stiller seg tvilende til om dette kan 
hjemles i § 7–1. «I denne sammenheng 
kan vi ikke se at dette pålegget kan ha 
vært avveid i forhold til beredskapsfor-
skriften §3–7 og i forhold til forskrift om 
leveringskvalitet i kraftsystemet § 2–3, 
tredje ledd», skriver selskapet.

INGEN INNSKJERPING
– NVE har ikke foretatt en innskjerping 
av regelverket, fastslår seksjonssjef Thor 
Erik Grammeltvedt overfor NettOpp.  
– Det vi har gjort er å tydeliggjøring de 
kravene som er fastsatt i avregnings-
forskriften § 7–1, i lys av den betydningen 
internett over tid har fått som kommu-
nikasjonskanal mellom nettselskap og 
kunder. At mange av nettselskapene 
ikke har hatt en praksis som er i tråd 
med denne tolkningen betyr ikke at vi 
har skjerpet kravene, men at vi først nå 
har forklart hvordan regleverket skal 
forstås, sier Grammeltvedt.    

Justervesenet viser stor forståelse for måler-skifteproblemet og vil vurdere midlertidig utsettelse av krav når det kan ligge til rette for det. Dette var et av resultatene fra møtet mellom Defo og Justervesenet etter oppslaget i forrige utgave av NettOpp.Møtet den 28. januar kom i stand som en direkte oppfølging av oppslaget i NettOpp den 14. januar om «meningsløst målerbytte i forkant av AMS». Justervesenet møtte med sin toppsjef Ellen Stokstad og fra Defo møtte daglig leder Knut Lockert og utvalgsleder Roar Eriksen. 
Defo ønsket at man kunne se utskiftingene av målere i sammenheng, slik at energi-verkene slipper å først måtte bytte målere etter reglene fra Justervesenet for deretter å skifte målere grunnet krav fra NVE.  

Noen generell utsettelse kunne ikke Juster-vesenet gi etter de reglene de er satt til å håndheve.  Derimot ser Justervesenet at det er en del misforståelser knyttet til de reglene som gjelder rundt skifte av mekaniske målere og vil derfor gå ut med et skriv for å oppklare og presisere hvilke krav og regler som gjelder. I tillegg var Justervesenet klare på at de vil behandle enhver søknad om utsettelse fra verkene. 

Her ble det presisert at det er viktig at energi-verkene i søknaden er spesifi kke og viser til testresultatene fra målerkontrollene, hva som var feil og energiverkets vurdering av hvor alvorlig dette er.  
Det er også viktig at energiverket legger fram en utskiftingsplan, hva de ønsker forlenget frist for og begrunnelse for det. Da vil Justervesenet behandle søknaden og eventuelt gi en midlertidig utsettelse på skifte av målerne. 
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En unødvendig og uheldig forskrift som vil virke direkte distriktsfi endtlig. Det er blant Defos karakteristikker av ut-kastet til forskrift om krav til kompetanse hos konsesjonær etter energiloven. 
En forskrift med krav til egenbemanning på en rekke områder vil hindre verkene i å drive rasjonelt, fi nne gode samarbeids-løsninger – blant annet innen beredskap – og begrense mulighetene til å kjøpe inn kompetanse der bedriftene selv fi nner det hensiktsmessig. – En slik forskrift der verkene tvinges til å drive ineffektivt vil kunne medføre at distriktsverkene forsvinner, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. 

INGEN INNBLANDING!NVE bør ikke blande seg direkte inn i selskapenes operative drift, slik kompe-tanseforskriften synes å legge opp til, mener Defo. Dette er ikke en for-valtningsoppgave, og NVE kan neppe antas mer kompetent til å drifte nett-virksomheten enn selskapene selv. Reglene legger blant annet opp til å regulere egenkompetanse på området knyttet til kundebehandling, måling og avregning. Dette innebærer at tariffering og fakturering må ivaretas av bedriftens egne ansatte. Om de ønsker å benytte egne ansatte til å utføre arbeidet, må være opp til energiverkene. Det som betyr noe er at jobben blir gjort tilfredsstillende. 

ENIGHET I BRANSJENEn samlet bransje gjennom organi-sasjonene Defo, KS Bedrift og Energi Norge er imot denne forskriften, noe 

En distriktsfi endtlig forskrift
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OED ble gjort oppmerksom på i et fellesbrev av 13. november 2008. I dette brevet heter det at forskrifts-utkastet blant annet vil innebære at det vil påløpe unødvendige kostnadsøkninger i nettselskapene. Dette vil ramme de små nettselskapene hardest, og gi en unødvendig økning i nettleien. «Nettselskapene ser utfordringene og imøteser krav fra myndigheter og kunder til den tjenesten vi skal levere, men ber om frihet til å velge hvordan oppgaven skal løses på hjemmebane, i samarbeid med eiere, ansatte og kunder», heter det i brevet.  
ARBEIDSPLASSER I FAREEL & IT støtter OEDs forslag til kompe-tanseforskrift og har ideelt sett ønsket at denne gikk mye lenger slik at nett-selskapene måtte ta tilbake alt personell de har outsourcet ut i entre-prenørselskap. «Det er ikke godtgjort at outsourcingen for samfunnet sin del har ført til kostnadsreduksjon – snarere tvert imot», sier EL & IT blant annet i sitt høringssvar. 
– Resultatet av denne forskriften kan bli det motsatte av det EL & IT ønsker, sier Knut Lockert. – Verkene kan gjennom en slik sentraldirigering bli tvunget til å drive inneffektivt og dermed sette arbeidsplasser i fare.

Hårreisende– Det virker hårreisende at ett direktorat 
krever bytting av målere som et annet 
direktorat krever byttet igjen om kort tid, 
sier leder av Defos TVK/Bredbåndsutvalg, 
Roar Eriksen, til NettOpp. Han presiserer at kritikken gjelder krav 

om utskifting av målere med marginale avvik, 

og at det er en selvfølge at målere med feil 

eller store avvik blir skiftet så raskt som mulig. Eriksen ønsker å møte Juster-vesenet og departementet så snart som mulig for å fi nne løsninger på dette 
problemet.

En liten uformell spørreundersøkelse blant 

ti av Defos medlemsbedrifter om oppfat-
ningen av navne- og profi lskiftet ga et svært 

positivt resultat. Alle, så nær som én, ga uttrykk for at det 

nye navnet treffer bedre enn det gamle og at 

navneskiftet er svært viktig for å få fram hva 

organisasjonen nå er blitt for medlemmene. 
– Det blir nå lettere å kommunisere hva 

vi er medlem i både eksternt og internt, er 

en typisk tilbakemelding.Ett medlem mener at navneendringen 
svekker profi len, og at han nå er mer 
usikker på hva organisasjonen har fokus på. 

Husk påmelding til Defos årsmøte med 
fagdag 15. – 17. juni på Stokmarknes 
med høyt faglig og sosialt nivå. 
Gå inn på www.defo.no for påmelding. 
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Flere av Defos medlemmer reagerer 
kraftig på at de nå får pålegg fra 
Justervesenet om å bytte ut mek-
aniske målere. I nær framtid må 
de jo komme tilbake til de samme 
kundene å foreta en ny utskifting 
av AMS-målere. Defo vil følge 
opp saken. 

– Samfunnsøkonomisk må jo dette 
være både feil og komisk, sier elverks-

sjef Odd Langlie i Høland og Setskog 

Elverk. Han får støtte fra både Rakke-
stad Energi og Tinn Energi som er i 
samme situasjon og har samme mening 

om saken. 
Rakkestad Energi gir som svar på sitt 

pålegg om utskiftinger med blant annet 

å henvise til at de vil gjøre alt som står i 

sin makt for å etterkomme pålegget og 

legger opp til en plan for utskifting. 
– Men vi føler det nå blir feil i forhold 

til samfunnsøkonomiske betraktninger å 

framskynde utskiftning av de resterende 

224 målerne uten at det blir tilrettelagt 

for 2VK-kommunikasjon i henhold til 
kommende forskriftskrav, sier adm. dir. 

Olav Vik i et brev til Justervesenet. Der 

ber han også om utsettelse slik at 
Rakkestad Energi får en mulighet til å 

legge denne utskiftingen av de 224 
mekaniske målerne i en plan sammen 
med de øvrige utskiftinger. Ut fra de 
planer selskapet har vil alle nevnte 
målere være skiftet i løpet av 2012. 

 
DEFO FØLGER OPP– Det kan ikke være god samfunns-

økonomi og pålegge bytte av en rekke 

Meningsløst målerbytte 
i forkant av AMS
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målere som fungerer, før vi kjenner 
utfallet av de krav vi vet kommer knyttet 

til toveiskommunikasjon fra NVE. Ellers 

risikerer vi å bytte målere nå for igjen å 

måtte bytte disse når NVEs krav foreligger. 

Det blir meningsløst, sier daglig leder 

Knut Lockert i Defo.  – I Defo vil vi 
derfor følge opp denne saken med 
en klar forhåpning om at påleggene 
fra Justervesenet ses i sammenheng 
med de kommende krav til toveiskom-

munikasjon fra NVE. Vi kommer til å ta 

opp saken med Justervesenet og med 

departementet om nødvendig.  
 

INGEN KOMMENTARNettOpp har gjort fl ere forsøk på å få 
kommentarer både fra Justervesenet 
og fra dets overordnede instans, 
Nærings- og handelsdepartementet. 
Fra Justervesenet fi kk vi beskjed om at 

spørsmålet er oversendt Svein Try som 

vil svare på spørsmålet, men noe svar er 

enda ikke kommet. Vi regner likevel med 

at Justervesenet lite kan gjøre utover 
å følge de pålegg de har fått gjennom 
forskriften om krav til elektrisitetsmålere. 

Fra Nærings- og handelsdeparte-
mentet fi kk vi muntlig beskjed fra 
kommunikasjonsrådgiver Mona Krane 

om at departementet henviser til 
Justervesenet i denne saken. 

– Samfunnsøkonomisk må jo dette være  
både feil og komisk, var en uttalelse vi mottok 
fra et medlem. 

I utgave nr. 2 kom omsider Justervesenet 
på banen med en kommentar om at de viser 
stor forståelse for måleskifteproblemet og vil 
vurdere midlertidig utsettelse av krav når det 
kan ligge til rette for det. Dette ble resultatet 
av et møte mellom Defo og Justervesenet  
etter NettOpp-oppslaget. 

I utgave 2 framhevet NettOpp også  
det meningsløse i utkastet til forskrift om  
krav til kompetanse hos konsesjonær etter 
energiloven, og kalte den «en distrikts- 
fiendtlig forskrift». 

Av de mer meningsfulle sakene i årets  
to første utgaver kan nevnes at Defo  
arrangerte et brennaktuelt medlemsseminar 
om anleggsbidrag, tariffer og nettregulering, 
og at Defo støtter NVEs anbefaling til OED  
om anleggsbidrag. 

Snakker bransjen og kundene samme språk? 
Når NVE er så opptatt av nøytralitetshensyn 
at de krever egen internettside for nettselskap 
i konsern, da er risikoen stor for at kunden 
blir ytterligere nøytralisert i sine forsøk på å 
forstå bransjen og få nødvendig informasjon 
om leveringssikkerhet, strømbrudd og andre 
viktige tjenester. Dette oppfatter kundene som 
viktigere enn en nøytral konkurranse mellom 
kraftleverandørene. 

Saken ble tatt opp i utgave 3 og fulgt opp i 
utgave 4 hvor Eva Fosby Livgard i TNS Gallup 
konkluderte med at «nøytralitetsprinsippet er 
et spørsmål som opptar bransjen og myndig-
heter mer enn forbrukerne».



Det store samfunnsansvaret som ligger  
hos et lokalt nettselskap kan ofte komme  
under hardt press når de må holde tritt med  
et raskt voksende lokalsamfunn. Da kan  
lokalsamfunnet bokstavelig talt henge i en 
tynn tråd, slik Trollfjord Kraft-sjefen uttrykte 
det i utgave 4. 

I utgave 5 spør vi igjen på vegne av kundene;  
hvem skal betale regningen? Når Statnetts 
40 milliarders investeringer de kommende ti 
år skal betales, kan den alminnelige forbruker 
stå igjen som Svarteper. 

Konkurransetilsynet må ikke fjerne den 
landsomfattende lista når gjør endringer på 
sin prisliste. Det var hovedoppslaget i utgave 
nr. 6 i mars, og begrunnelsen ligger i at dette 
vil føre til færre tilbydere i de dyre områdene 
og at man fjerner en referansepris som i dag 
er konkurransefremmende. 

I april gjorde Defo et klart valg når det gjaldt 
arbeidet med å utvikle en bedre rammemodell 
for regulering av nettselskapenes monopol-
virksomhet. Det var enighet om at den beste 
måten å ivareta medlemmenes interesser på 
ville være i tett samarbeid med NVE å videre-
utvikle eksisterende modell. – Å «kaste på 
båten» den utviklingen som nå er i gang,  
er et blindspor som ikke vil gagne våre  
medlemmer, sa styreleder Eilif Amundsen  
til NettOpp nr. 7. 

Alternativet var da å videreføre samarbeidet 
med Energi Norge om et langsiktig arbeid for 
å utarbeide en helt ny modell. En slik ny pro-
sess vil være ekstremt ressurskrevende både 
økonomisk og tidsmessig. 

Men samarbeid med NVE skal ikke svekke 
Defos mulighet til å si fra på vegne av med-
lemmene når svakheter avdekkes. Mange 
nettselskaper har store behov for nyinvest-
eringer og reinvesteringer, men slike invest-
eringer kan bli direkte ulønnsomme for nett- 
selskapene. Dette kan ikke fortsette. NVE  
må ta hensyn til kunder og samfunn, skrev 
NettOpp i utgave nr. 8, hvor det også blir  
vist til at Defo stiller krav til NVEs ramme- 
regulering. I utgave nr. 9 viste vi til TNS  
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Dette går fram av TNS Gallups Energi-

barometer for første kvartal i år. At opp- 

rusting av strømnettet er viktig for å 

kunne nå nasjonale klimamål, er også 

en viktig begrunnelse for de fleste av 

landets strømkunder for å mene at 

forsterkning må skje. 
IKKE DE SOM ROPER HØYEST

Selv om planlegging og utbygging av 

kraftlinjer har vakt sterke reaksjoner 

blant enkelte befolkningsgrupper, tyder 

resultatene fra denne undersøkelsen på 

at majoriteten av strømkunder er enige 

i at det bør brukes ressurser på å ruste 

opp og forsterke strømnettet, kommen-

terer TNS Gallup i energibarometeret. 

Nesten seks av ti strømkunder  

(59 %) er enige i at det skal brukes  

ressurser på å ruste opp strømnettet. 

Kun ti prosent sier seg klart uenig. 
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Strømkunder går for 

nettforsterkninger
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Majoriteten av strømkundene er enige i at det bør brukes  

ressurser på å ruste opp og forsterke strømnettet for å sikre 

landet gode og stabile strømleveranser. 

– Det er derfor viktig at bransje  

og myndigheter ikke forledes til å tro  

at de argumenter som ropes høyest 

kan generaliseres til å gjelde for hele 

befolkningen, sier avdelingsleder  

Eva Fosby Livgard i TNS Gallup i  

en kommentar. BETALER FOR MYE
Betalingsvilligheten er imidlertid ikke 

tilstede. Hele 40 prosent er misfornøyd 

eller svært misfornøyd med nivået på 

nettleien. Dette mener Fosby Livgard  

er en utfordring for bransjen. 

– Bransjen må få forbrukerne til å 

forstå at vil man det ene, må man også 

ville det andre. I dette tilfelle, vil man ha 

en sikker strømforsyning, så må man 

også være villig til å ta den økonomiske 

og miljømessige kostnaden, sier Eva 

Fosby Livgard i TNS Gallup. 

Innføring av AMS vil føre til at 

selskapenes hjemmesider brukes  

i mindre grad. Dette vil svekke  

relasjonene til nettselskapet.  

Hva gjør bransjen med denne  

utfordringen?Mange kunder etterlyser ny teknologi og 

venter utålmodig på at de skal slippe å 

lese av og rapportere måleverdier. Likevel 

synliggjør TNS Gallup i Energibarometeret 

for mars en mulig annen utfordring for nett-

selskapene. Om lag 70 prosent av kundene 

mener at automatisk måleravlesning vil føre 

til at de vil besøke selskapenes nettsteder 

i mindre grad enn hva de gjør i dag. Nesten 

30 prosent mener at AMS vil føre til at rela- 

sjonen de har til nettselskapet da vil svekkes. 

– Dette er forhold som nettselskapene 

allerede nå må tenke gjennom og vurdere 

hvordan de skal håndtere, sier avdelings-

leder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup.  

– Enkelte selskap vil nok hevde at jo mindre 

kundekontakt, desto bedre. For å bygge og 

styrke kraftnæringens omdømme er dette 

en altfor passiv holdning. Bransjen må stå 

samlet om å ville betjene kundene på en god 

måte, styrke og dyrke kunderelasjonene, 

sier Eva Fosby Livgard (bildet). 
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Stort sett vil arrangementet gå etter  

det opprinnelige programmet, men 

én endring er nylig kommet. Leder av 

Stortingets energi- og miljøkomite, 

Erling Sande, måtte melde avbud på 

grunn av kollisjon med en stortings- 

debatt. Sande beklager dette sterkt, 

men viser til at dette i utgangspunktet 

var en utfordrende uke og at konfer-

ansen også er utfordrende plassert i 

geografien – «noko som ikkje skremer 

ein Senterpartimann, men som ser ut til 

å bli ganske problematisk no», skriver 

Sande i en mail til Defo. HELGE STANGHELLE
Det er slike endringer vi må være for-

beredt på når vi inviterer politikere på 

dette nivået, men Helge Stanghelle er 

ingen dårlig erstatter. Han er en kjent 

profil i bransjen med blant annet 13 år  

i Statnetts brukerråd, og han vil ta  

for seg aktuelle energisaker som  

presenteres med fynd og klem. 

NVE OG STATNETT
Mange bransjefolk vil nok se fram til hva 

NVE og Statnett har å presentere av 

aktuelle saker. Både Agnar Aas og Auke 

Lont møter for å fronte sine etater. Men 

det er også verdt å lytte til tidligere olje- 

og energiminister Odd Roger Enoksen, 

som vil snakke om politikerkontakt og 

muligheter. Andre faglige innspill vil 

komme fra Øyvind Bergvoll i Statoil som 

vil se på nettutvikling med kundeøyne, 

og selvfølgelig daglig leder Knut Lockert 

i Defo som vil presentere organisasjonens 

hovedfokus akkurat nå. TROLLTUR OG KRAFTHUMOR

Men deltagerne vil også bli koblet på 

en sosial oppladning under oppholdet. 

Etter å ha fått en linjebefaring langs 

humorens kraftlinjer i Nord-Norge av 

humoristen Arthur Arntzen, går turen 

til den berømte Trollfjorden. Ikke alle 

detaljer kan røpes her, men det blir 

høyspenning med topp trivselsfaktor. 
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Et årsmøte å se fram til
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Alt ligger til rette for at Defos årsmøte med fagdag i  

Stokmarknes skal være verdt å se fram til. Faglig påfyll  

og sosial oppladning er gevinsten ved å delta.

Ankomst og innsjekking. 
Det blir servert enkel mat på de respektive 

overnattingssteder om kvelden. 

 
0730–0830 Frokost og registrering.

Sekretariatet er i vestibylen på Hurtigrutens 

Hus. Registrering kan også foreta ved 

ankomsten om kvelden den 15. 
0830–0845 Velkommen. 

Ordfører Kjell Børge Freiberg ønsker vel- 

kommen til Vesterålen og til Hadsel kommune.

0845–0930 Defos hovedfokus akkurat nå.

v/ daglig leder Knut Lockert, Defo
0930–1015 Nettutvikling sett med 

kundeøyne. v/ Øyvind Bergvoll, Statoil1015–1100 Kaffepause1100–1145 Aktuelle saker fra Statnett

v/konsernsjef Auke Lont, Statnett SF
1145–1200 Oppsummering

Spørsmål og diskusjon. 1200–1245 Humorens kraftlinjer i Nord-Norge

v/Arthur Arntzen1300 
TrollturVi går om bord i MS Maan Dolphin og drar  

til Raftsundet og Trollfjord.1830 
Retur til Stokmarknes

MS Maan Dolphin tar oss tilbake  

til Stokmarknes.  2030 
Festmiddag

Festmiddag i Storsalen på Hurtigrutens Hus.

Det blir servert lokale spesialiteter.

Turen til Trollfjorden blir et sosialt høydepunkt.
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Statnett arbeider med planer for ut-
bygging av nettet på strekningene 
Ofoten – Balsfjord – Hammerfest – 
Skaidi – Varangerbotn, som også 
inngår i en planlagt ringforbindelse 
mellom Nord-Norge, Nord-Finland  
og Nord-Sverige, kalt Arctic Circle. 
Både Statnett og Defo har inter-
esser av at det skapes et best mulig 

grunnlag for å gjennomføre de aktuelle 

prosjektene. I henhold til avtalen vil det bli  
planlagt og gjennomført felles  
aktiviteter for å skape forståelse i  
hele regionen for betydningen av  
nettutbyggingen. Partene forplikter  

seg til å utveksle informasjon om  
planer og beslutninger som er rele-
vante. Defo skal gjennom sitt nord-
områdeutvalg koordinere samarbeidet 

mellom Statnett og selskapene som  

er medlem av Defo i nordområdene,  

og fungere som kontaktpunkt knyttet 

til planlegging og gjennomføring av  

kommunikasjonstiltak. 
BEST MULIGE LØSNINGER
– Vi er svært fornøyd med å få i havn 

en slik avtale med Defo og nett- 
selskapene i Nord-Norge, sier konsern-

sjef Auke Lont i Statnett til NettOpp.
– For å kunne komme fram til de 

best mulige nettløsninger for nord- 

områdene er det helt nødvendig å ha 

nær kontakt med de lokale interesser 

og kunne dra lasset sammen. På denne  

måten kan våre prosjekter gjennom-

føres på en rask, kostnadseffektiv  
og sikker måte, sier Statnettsjefen. OMFATTENDE PROSESSER

– Vi er svært tilfreds med at Statnett 

nå kjører en offensiv politikk for å 
oppnå en nødvendig linjeforsterkning 

i nordområdene. Defo ønsker å bidra 

til at Statnetts kommende og plan-
lagte prosjekter i nord blir realisert, 
sier daglig leder Knut Locket i Defo. 

Han viser også til hvor omfattende og 

vanskelig slike prosesser kan være, 

og presiserer at det derfor er viktig at 

bransjen står samlet. – Vi tror også på samme måte som 

Statnett at det er viktig at lokale energi-

verk og lokal kompetanse trekkes inn i 

konsesjonsprosessen gjennom infor-

masjon og aktiv medvirkning. Dette 

handler ikke om at vi er enige i ett og 

alt, dette handler om å være i posisjon til 

å få utrettet noe og være med å skape 

forbedringer. Vi skal fortsatt framheve 

våre meninger overfor Statnett og være 

pådriver for det vi mener er riktig vei å 

gå. Det er likevel bedre med dialog og 

samarbeid enn steile fronter, sier Knut 

Lockert til NettOpp. 

DÅRLIGST I NORGEViktigheten av en slik nordområdesatsing 

ble underbygd av en studie gjennom-

ført av Norut i Alta og lagt fram høsten 

2008. Her ble det blant annet konstatert 

at «nettet nord for Balsfjord er det  
dårligste sentralnettet i Norge». 

Defo har også gjennom sitt nord-
områdeutvalg lenge arbeidet for en 
positiv nettutvikling i nord. Lockert 
viser til at utvalget har kompetanse og 

lokalkunnskap som er viktig for Statnett 

å kunne trekke veksler på. – En slik samarbeidsavtale vil derfor 

være av stor betydning for å sikre at 

Statnetts prosjekter kan gjennomføres 

på en rask, kostnadseffektiv og sikker 

måte, sier Knut Lockert.  GOD DIALOGDefo har hatt en god dialog med Stat-

nett om nordområdeproblematikken, 

og konsernsjef Auke Lont har vist stor 

forståelse for nordområdene. I mai i fjor 

valgte Statnett å legge fram sin master-

plan for Nord-Norge i samarbeid med 

daværende FSN, senere Defo. 
Dette møtet ble av Defos styreleder, Eilif 

Amundsen, tolket som et tegn på at det 

løsner i nord og at nordområdesatsingen 

er i ferd med å lykkes. Nå er samarbeidet 

med Statnett ytterligere konfirmert og  

mulighetene for å lykkes er blitt enda større. 
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«Nett i nord»-avtale med Statnett
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Defo har inngått en samarbeidsavtale med 
Statnett i forbindelse med utbygging av nett 

i Nord-Norge. Også enkeltmedlemmer har på 

denne måten knyttet seg opp mot Statnett. 
Formålet er å skape et godt grunnlag for å 

gjennomføre aktuelle prosjekter. 
Daglig leder Knut Lockert i Defo og konsernsjef Auke Lont i 

Statnett vil samarbeide om utbygging av nett i Nord-Norge. 
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Statnetts konsernsjef Auke Lont  karakteriserte aktivt samarbeid som en forutsetning  for utbygging av neste generasjons sentralnett. Arctic Circle er den gode sirkel i nord som skal legge til rette for økt forsyningssikkerhet, økt verdiskapning gjennom elektrifisering av Snøhvit og en betydelig CO -reduksjon. – Viktige partnere for å få til denne utviklingen er Distriktenes energiforening, Defos medlemmer og Troms Kraft Nett, sa Auke Lont, som også poengterte  at et viktig grunnlag vil være Norsk-Svensk Nettutviklingsplan som er  under arbeid. 

SPILLE PÅ LAG
Daglig leder Knut Lockert i Defo poeng-terte hvor tøft det er å bringe fram viktige prosjekter til NVE og få kons-esjon. Enda verre er det å få politisk godkjenning i OED. – Formålet med denne avtalen og tilsvarende avtaler med enkeltselskaper direkte, er at vi sammen skaper et godt grunnlag for å gjennomføre de aktuelle prosjektene. Her vil vi se betydningen av å spille på lag med lokalsamfunnet, sa Knut Lockert. 
Også vassdrags- og energidirektør Agnar Aas kom i sitt foredrag inn på samarbeid. – Vi trenger å bli pustet i nakken, sa han, og kom samtidig inn på betydningen av gode faglige råd fra Defo. – Men vi må være dønn enige om hva vi er uenige om. 

NASJONALT FELLESNETTAgnar Aas kom også inn på nasjonalt fellesnett og sammenslåing av tariff-grunnlaget for dagens sentralnett og regionalnett. Dette vil omfatte 91 nett- selskap. NVE har gitt Statnett i opp-drag å foreta konkrete tariffberegninger for den enkelte kunde i et utvidet sentralnett. Dette for å kartlegge de kostnadsmessige konsekvensene for enkeltkunder og distribusjonsselskap. Høringsdokumentet vil presenteres i forbindelse med NVEs Energidager  den 14. oktober. 
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Aktivt samarbeid for å finne løsninger er den beste strategien. Dette ble poengtert fra flere hold under Defos årsmøte med fagdag. Auke Lont kalte det en forutsetning, Knut Lockert poengterte betydningen av å spille på lag med lokalsamfunnet. 

Når adm. direktør Arvid Bekjorden  fra Stranda Energiverk nå er kommet inn i styret, så har Defos ledelse fått tilgang på en bred erfaring fra grasrot til toppledelse. 
Arvid har en kombinasjon av teknisk og økonomisk utdannelse, og har flere fagbrev innen elektro. I energibransjen har han vært i 25 år fra montør til adm. direktør, bare avbrutt av korte perioder i skoleverket og i el-installasjon. Han arbeidet også mye med salg, markedsføring og kraftomsetning de ti årene han var i BKK-systemet. De siste fire årene har han arbeidet mye med nye småkraftprosjekter i tillegg til jobben som adm. direktør i Stranda Energiverk. 

DEFO ER FRAMTIDA
Som ny i styret er ikke Arvid i tvil om at Defo har en spennende framtid. – Det å ha en liten og kjapp organisasjon som Defo gir mange fordeler for bransjen. Den store graden av dugnadsånd som ut-føres av medlemmer gjennom utvalgene gir større kundefokus og mer effektivitet. Her er det mye tøffere fokus på å bruke kontin-genten fra medlemmene på områder som gir praktisk effekt, sier Arvid Bekjorden. Han overtar styreplassen etter Terje Enes, som nå går av med pensjon.
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Statnetts brukerråd har deltagelse fra 
de viktigste av Statnetts brukergrupper. 
Rådet skal etter sitt mandat være en 
viktig kontaktflate mellom Statnett og 
brukerne. Leder og nestleder i bruker-
rådet møter også i Statnetts styre. 

Knut gleder seg til å ta fatt, og 
presiserer overfor NettOpp at selv om 
han er valgt inn i brukerrådet fra Defo 
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En konstruktiv leder
Daglig leder i Defo, Knut Lockert er valgt til ny leder  
av Statnetts brukerråd. – Jeg ønsker et konstruktivt 
brukerråd, ikke et surmulende, sier Lockert til NettOpp. 

Høstsesongen er definitivt i gang,  
og det er også Defos mange utvalg. 

Nettreguleringsutvalget hadde møte den  
20. august. Tema var en gjennomgang  
av Arne Nybråtens kommentarer til NVEs 
forslag om endringer i reguleringsmodellen 
for distribusjonsnettet. Utvalget ble også 
minnet på å være i beredskap for innspill  
til argumentasjon på møte hos NVE 17. sept 
om forholdet mellom direkte og økonomisk  
regulering. Are Marthinussen blir nytt 
medlem i utvalget med spesiell oppgave 
regionalnettreguleringen.

  

Defos beredskapsutvalg hadde møte med 
NVE i forbindelse med tilsynskonferansen  
på Gardermoen tirsdag 24. august hvor 
status for utvalgets arbeid i forbindelse  
med revisjon av veiledning til beredskaps-
forskriften ble presentert. 

Nettariffutvalget hadde møte onsdag den  
25. august. Av saker utvalget behandlet  
var blant annet Statnetts kommende 
prisstrategi, problemstillinger i forbindelse  
med et eventuelt utvidet sentralnett, og 
ikke minst de forventede nye reglene om 
anleggsbidrag i masket nett. 

fra Nordmøre Energiverk vil representere 
Defo og KS Bedrift i en referansegruppe for 
orkanpåvirkning på norsk kraftforsyning,  
i NVE. Første møte i gruppa holdes  
6. september.

som organisasjon, så vil han som leder 
representere et samlet brukerråd. 

– Vi skal si fra og bemerke der hvor vi 
mener det er kritikkverdige ting, men vi 
skal også bakke opp Statnett der det er 
nødvendig, sier Knut Lockert.

I tillegg til at Knut Lockert ble valgt 
som leder under brukerrådets møte den 
20. august, ble også Toini Løvseth fra 
Norsk Industri valgt som nestleder. Etter 
ett år bytter leder og nestleder posisjon. 

NUP-KRITIKK 
Av andre saker som brukerrådet  
behandlet på siste møte, var Nett- 
utviklingsplanen for sentralnettet  
2010 (NUP). Dette er et av Statnetts 
aller viktigste dokumenter og bruker-
rådet understreket at de ønsker en 
større involvering i slike saker på et 
tidligere tidspunkt. Dette ble fulgt opp 
fra Statnetts side ved å invitere til en 
dialog med  brukerrådet om hvordan 
samarbeidet med brukerrådet kan skje 
i forberedelsene til neste års NUP. Her 
ble det bestemt at det skal arrangeres 
en temadag for gjennomgang av NUP 
2010, etterfulgt av en diskusjon rundt 
valg av scenarier for NUP 2011. Tema-
dagen ble fastsatt til 10. november. 

I forbindelse med behandling av 
sak om «Sima-Samnanger, godkjent 
oppstart og endelig ramme», ble det 
opplyst at brukerrådet skal møte OED 
7. september vedrørende konsesjons-
behandling av viktige nettprosjekt.  
Deltagere er Knut Lockert, Toini Løvseth, 
Stein Øvstebø og Håkon Egeland. 

Knut Lockert ønsker et konstruktivt brukerråd.                              
           FOTO: BJARNE LANGSETH

Gallups Energibarometer hvor det går fram 
at majoriteten av strømkundene er enige i 
at det bør brukes ressurser på å ruste opp 
og forsterke strømmnettet for å sikre landet 
gode og stabile strømleveranser. I en egen 
kommentar skriver redaktøren blant annet at 
dersom statsråd Terje Riis-Johansen vil stå på 
folkets side, så bør han gå for utbygging av 
Sima – Samnanger. 

De neste tre utgavene av NettOpp var i  
hovedsak viet årsmøtet med fagdag i  
Stokmarknes og «nett i nord»-avtalen med 
Statnett som ble presentert og undertegnet i 
den anledning. Defo inngikk en samarbeids-
avtale med Statnett i forbindelse med utbyg-
ging av nett i Nord-Norge. Konsernsjef Auke 
Lont i Statnett presiserte på årsmøtet at 
«aktivt samarbeid er en forutsetning for utbyg-
ging av neste generasjons sentralnett.»

Gode råd vanket det også fra Helge Stang-
helle i Rana Utviklingsselskap som oppfordret 
Defo til å være talsmenn for realpolitikken og 
glemme symbolpolitikken. 

I utgave nr 13 i august markerte NettOpp en 
stor begivenhet i Defos historie. Da ble det 
kjent at daglig leder Knut Lockert var valgt til 
ny leder av Statnetts brukerråd. – Jeg ønsker 
et konstruktivt brukerråd, ikke et surmulende, 
sa Lockert til NettOpp. 

Statnetts brukerråd har deltagelse fra de 
viktigste av Statnetts brukergrupper, og skal 
være en viktig kontaktflate mellom Statnett  
og brukerne. 



Nok en gang har NettOpp tatt opp myndig-
hetenes uendelige tilsynskøer, som tilsyne-
latende ikke kan samordnes. Da vi tok saken 
opp i 2008, fikk vi som svar at NVE og DSB 
hadde etablert et tilsynsforum. – Dette forumet 
ser ikke ut til å fungere etter hensikten, mente 
Jan-Erik Brattbakk i Defos beredskapsutvalg 
da vi igjen tok saken opp i utgave 14. 

Kritikk fikk også NVE-sjef Agnar Aas i 
utgave 16 etter at han gikk ut i en presse- 
melding og sa at «det er sannsynlig at selska-
pene bevisst eller uaktsomt har avgitt uriktige 
opplysninger til NVE». Dette ble sterkt imøte-
gått av de Defo-medlemmene dette angikk, 
men først og fremst var det NVE-sjefens 
språkbruk det ble reagert på. Pressemeldingen  
ga inntrykk av at selskapene opptrer uhederlig  
overfor NVE. Det er uheldig og egnet til å 
skade selskapenes omdømme. 

Mer konstruktiv var imidlertid Statnett ved at 
de aktivt fulgte opp Nett i nord-avtalen på et 
møte i Tromsø 27. september. På Statnetts 
høstkonferanse kom nordområdene igjen i 
søkelyset. – Norge største industrielle svakhet  
i nord er energiforsyningen i Finnmark, ble det  
sagt. Leder av Defos nordområdeutvalg gikk 
så langt i sin kommentar til dette at han i ut-
gave 17 sa at «det er et spørsmål om vi skal  
ha industriarbeidsplasser i Finnmark eller ikke».

Et annet viktig spørsmål for Defos kunder 
er om vi kan få en bedre nettregulering.  
– Det er vanskelig, men mulig, sa Knut  
Lockert i utgave 17, og i utgaven deretter  
ble en ventet rapport presentert: 

«Den økonomiske reguleringen av strøm-
nettet», heter rapporten, som er utarbeidet av 
professor Nil-Henrik Mørch Von Der Fehr på 
oppdrag fra OED. – Rapporten samsvarer  
på mange områder med Defos syn og viser 
 at vi er på rett vei, sa leder av Defos nett-
reguleringsutvalg i en kommentar til  
NettOpp nr. 18. 

At det å være liten også kan ha sine fordeler  
og bidra til noe stort, ble dokumentert i 
NettOpps utgave 19 og 20 på tampen av 
2010. Ymber er et lite selskap lokalisert til 
Nord-Troms, men som har god økonomi, godt 
omdømme, er god på samarbeid og har eiere 
som ser at salg er en kortsiktig løsning. 

Et annet lite selskap med store planer, er 
Tinn Energi på Rjukan. De har tatt initiativet til 
noe som kan bli et nytt energi-eventyr – 100 år  
etter Sam Eyde. Strøm, vann og bredbånds-
nett er grunnlaget, og Tinn Energi er den lokale  
pådriveren som tar sitt samfunnsansvar på 
alvor og legger til rette for de store. 

Varsel om inntektsramme fra NVE er imidler- 
tid ikke stort å skryte av, når det først kom.  
De har ikke tatt hensyn til noen av argumen-
tene verken fra Defo eller Von Der Fehr- 
rapporten, og året siste utgave av NettOpp 
skrev derfor «for svakt og for seint». 
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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 opp- 

fyllelsen 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 Defo-

medlemmer, 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 tilbake-

viser 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 for-

håndsvarsel etter forvaltningsloven 

aktivt bruker media for å formidle et  

inntrykk av at Hammerfest Energi Nett 

på grovt vis har misledet NVE som til-

synsmyndighet, 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 saks- 

behandlingen», 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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– 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. 

Kritisk til NVEs språkbruk

FOTO: NVE

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 plan-

verk 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 vassdrags- 

og 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 presse- 

melding 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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På Statnetts høstkonferanse var nord- 

områdeutvikling et sentralt tema. Pro-

fessor Johan P. Barlindhaug tilknyttet  

Nordområdesenteret ved Høgskolen  

i Bodø holdt et foredrag om «energi- 

forsyningen i et nordområdeperspektiv».

NORSK PERSPEKTIV

Her påpekte han at den manglende  

infrastrukturen i Finnmark ikke bare  

er et nordområdeproblem: – Den  

industrielle infrastrukturen i Finnmark  

er avgjørende for Norges posisjon. 

Han sammenlignet de forskjellige 

transportinfrastrukturer i Finnmark, og 

konkluderte med at landverts transport-

infrastruktur har OK prioriteringer, men 

det kreves økt bevilgningstakt, og store 

og gode sjøtilknyttede industriområder 

gir gode alternativer, men det er ingen 

planberedskap. Når det gjelder el- 

forsyning, hevdet han kort og greit  

at det er svært usikre planer. 
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– Norges største industrielle svakhet i nord er energi- 

forsyningen i Finnmark, uttalte professor II Johan Petter  

Barlindhaug på Statnetts høstkonferanse. – Det er et 

spørsmål om vi skal ha industriarbeidsplasser i Finnmark, 

eller ikke, sier Per Erik Ramstad.

Industri eller ikke i nord?

Hardangersaken og behand-

lingen av denne synliggjør 

sider ved demokratiet på godt 

og vondt, skriver daglig leder 

Knut Lockert i Defo i et debatt- 

innlegg i Kraftjournalen. 

På godt, mener han, i den forstand 

at det er mulig for interessegrupper 

å engasjere seg og påvirke utfallet i 

en viktig sak. – Det betenkelige er at 

saken er utredet etter alle kunstens 

regler, det er fattet en beslutning og 

etter at beslutningen er fattet blir 

saken gjenstand for et politisk kaos 

eller et demokratikaos om man vil.

KONSEKVENSER?

Lockert er i tvil om hva konsekvensen  

av utvalgenes arbeid kan bli. Men  

det vi alle fall må kunne forvente er  

at i andre viktige saker der det er 

strid om beslutningene, vil man 

møte på de samme krav om såkalte 

uavhengige utredninger og utvalg. 

Hva dette kan komme til å bety for 

kommende saker og prosessene 

rundt disse kan man bare spekulere i. 

Men det betyr neppe raskere saks-

behandling og jeg tror heller ikke at 

det betyr at beslutningene blir bedre, 

tvert i mot. Vi får et svekket NVE  

og etter alt å dømme et svekket  

Statnett. På den måten får vi over  

tid en svekket energiforsyning.

Les artikkelen her:  

www.defo.no/Presserom/

Defo-i-media/Hardanger-saken-

en-demokratisk-utfordring

KONSEKVENSER FOR BOSETNINGEN

– Infrastrukturen for el i nord er viktig 

både for industrien og for all annen virk-

somhet og bosetning, sier leder i Defos 

nordområdeutvalg, Per Erik Ramstad. 

– Men det er klart at en kraftkrevende 

industri, som kan skape et stort antall 

nye arbeidsplasser i Finnmark, er helt 

avhengig av et solid og sikkert nett. 

Ramstad viser også til Norut-rapporten 

fra 2008 hvor det blant annet konklu-

deres med at nettet nord for Balsfjord er 

det dårligste sentralnettet i Norge. – Nå 

må utbyggingen komme i gang før det får 

alvorlige konsekvenser for bosetningen  

i nord, sier Per Erik Ramstad. 

PLANENE KLARE

– Det skal ikke stå på oss, presiserte 

konserndirektør Gunnar G. Løvås i  

Statnett i sitt innlegg. Han presiserte  

at Statnetts oppdrag er å oppfylle 

samfunnets forventninger til framtidens 

kraftnett, og at de er klar med tiltak for 

å løse de særlige utfordringene i nord. 

– Men vi trenger samarbeid, sa  

Gunnar Løvås. – Vi trenger støttespillere 

som se behovet, vi trenger samarbeid 

for å finne gode løsninger og vi vil også 

søke løsninger over landegrensene. Da 

kan nordområdene få høy forsynings-

sikkerhet, gode klimaløsninger og økt 

verdiskapning. 

– Vi mener at Statnett har tatt nord-

områdeproblemene på alvor og støtter 

fullt og helt opp om de planer som er 

lagt fram, sier daglig leder Knut Lockert 

i Defo.

Per Erik Ramstad, leder i Defos nordområdeutvalg. 
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Det sier leder i Defos nettregulerings-
utvalg, Arne Nybråten til NettOpp i  
en kommentar til rapporten om  
«Den økonomiske reguleringen av 
strømnettet» som er utarbeidet av  
professor Nils-Henrik Mørch Von  
Der Fehr fra Universitetet i Oslo på 
oppdrag fra OED. 

IKKE FEIL VEI
I rapporten sies det blant annet at  
det kan hevdes at stadige justeringer  
av reguleringsregimet i seg selv 
demonstrerer dets svakheter – i tillegg 
til at det påfører aktørene regulatorisk 
usikkerhet. 

«Det er allikevel vanskelig å se 
at det norske reguleringsregimet er 
grunnleggende feilaktig. […] Sett  
under ett, sikrer regimet nødvendig 
investeringer samtidig som det opp-
muntrer til rasjonell drift. Regimet  
samsvarer både med teoretiske  
prinsipper og andre lands praksis.» 

– Dette er i tråd med vårt syn, da vi 
flere ganger har bedt NVE om i større 
grad å benytte muligheten for skjønn 
der resultatene i DEA-analysen virker 
urimelige, sier Arne Nybråten. 

KLART I STRID
Nybråten viser til en uttalelse i rapporten  
om bruk av DEA-analysen: «Begrens-
ningene ved metoden tilsier imidlertid 
at den ikke uten videre kan benyttes 
til å fastsette kostnadsnormer; det er 
ikke grunnlag  – verken teoretisk eller 
empirisk – for en mekanisk oversettelse 
av DEA-resultatene til effektivitetsmål.»
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– Rapporten samsvarer på mange områder med Defos syn og den argumentasjonen vi har 
hatt overfor NVE. Den viser også at det er bedre å arbeide for å bedre dagens modell enn å 
forkaste alt og begynne på nytt.

På rett vei med regulering

– Dette er klart i strid med det som 
gjøres i dag hvor NVE, særlig for distri-
busjonsnettet, i svært liten grad avviker 
fra DEA-resultatet (med to desimaler 
etter komma), sier Arne Nybråten. 

NYTTIG DEA
Von der Fehr skriver i rapporten at  
DEA-metoden er meget nyttig for å 
identifisere potensielle effektivitets-
forskjeller mellom selskapene. 

– Dette, sier Arne Nybråten, er også i 
samsvar med Defos holdning om at det 
er bedre å arbeide for dagens reguler-
ingsmodell enn å forkaste modellen og 
starte utviklingen av en helt ny modell.

Defo og KS Bedrift valgte å avslutte 
engasjementet i å utvikle en forhandlings- 
basert reguleringsmodell.

– Dette er også i samsvar med rap-
porten, sier Nybråten og viser til ord-
lyden om at «påvirkningsmulighetene 
bør imidlertid ikke være slik at reguleringen  
framstår som et forhandlingsspill.»

MER SKJØNN
Defos utvalgsleder mener at dersom 
rapportens konklusjoner følges opp 
av OED, er det et godt utgangspunkt 
for at mange av de synspunkter Defo 
har kommet med tidligere i større grad 
imøtekommes. 

– Vi vil arbeide for at NVE i større grad 
bruker skjønn, både for å justere resultatene  
for enkeltselskaper og for å ta ut selskaper 
fra fronten i DEA-modellen fordi de i for  
stor grad avviker fra normalen, sier leder  
av Defos nettreguleringsutvalg Arne 
Nybråten i en kommentar til NettOpp. 

Arne Nybråten fra VOKKS, som er leder av Defos 
nettreguleringsutvalg, mener at rapporten «Den 
økonomiske reguleringen av strømnettet» til OED, 
på mange områder samsvarer med Defos syn. 
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FØLGES OPP
Rapporten fra professor Nils-Henrik 
Mørch von der Fehr vil følges opp på 
en grundig måte av Defo og Defos 
nettreguleringsutvalg. En mer detaljert 
tilbakemelding til OED vil bli sendt  
innen fristen 1. desember. NettOpp  
vil følge opp med nærmere detaljer  
om Defos innspill.
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– Vi greier oss svært godt som liten, oppsummerte adm. direktør Erling S. Martinsen i Ymber AS på Energi 2010. Han presenterte et selskap som tross sin størrelse på 57 årsverk og beliggenhet  i Nord-Troms, har en levedyktighet som gir lokalsamfunnet trygghet og sikrer en utvikling i takt med tiden. 

STYRKE OG NÆRHETNord Troms Kraftlag AS skiftet i april i år navn til Ymber AS – et navn som betyr «rain shower» eller «rain storm» og som viser til sterke naturkrefter, vakker natur og generell styrke. 
Ymber har, tross sin størrelse, en sterk økonomi, men den største styrken til Ymber er likevel nærhet til kundene og lokalsamfunnet. – Vårt distrikt dekker 15 400 kvadrat-kilometer hvor vi har 8 300 kunder. Avstanden til kundene er stor, og vil være enda større og vanskeligere med en større enhet som var lokalisert lengre unna de små lokalsamfunnene, sier Erling Martinsen. – Vi har gjennom vår satsing blant annet bygd ut fibernett til bedrifter og private i Nord-Troms og Kautokeino. Jeg tviler på om et selskap med betydelig større område og mer sentralt plassert ville prioritert disse områdene. 

For at et så lite selskap skal kunne overleve, er de helt avhengig av et nært samarbeid med andre everk.  Ymber er med i et «G7-samarbeid» med seks naboverk hvor de har innkjøps-samarbeid, samarbeid om it-løsninger og informasjonsutveksling. De har  også vært sammen om stiftelse av produksjonsselskapet Finnmark Kraft og omsetningsselskapet Ishavskraft. 

UTFORDRINGER
Selvfølgelig er det både utfordringer og trusler for et slikt selskap. Bedriften står overfor store investeringer, de har få ansatte og lav spesialisering. Det er også dyrt å drive et langt, utstrakt og kostbart nett, og strukturutviklingen kan være ugunstig og medføre økte overføringstariffer. Kapitaltapping av bedrifter med fattige eiere er et kjent problem, og stadig endrede ramme- betingelser fra myndighetene gir uforut-sigbarhet. I tillegg vil det alltid være en viss trussel om å bli kjøpt opp. – Men tross alt, vi greier oss godt med vår størrelse og kan se framtiden relativt lyst i møte, sier adm. direktør Erling S. Martinsen i Ymber. 

TEMA I GEIRANGERStørrelse og lykke vil også være  tema på Defos årsmøte med fagdag  i Geiranger 24.–26. mai neste år. Da vil direktør Lars Ove Skorpen i Pareto  Securities forsvare lykken ved å være stor, mens Erling Martinsen argument-erer for sin lykke som liten. Debatten om størrelse vil alltid være aktuell, og nye argumenter for og imot vil dukke opp. 
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God økonomi, godt omdømme, god på samarbeid, og med eiere  
som ser at salg er en kortsiktig løsning. Ymber er et lite selskap med en levedyktig framtid og størrelse så det holder.

Liten og god på lang sikt
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BER

De mindre everkene har en tydeligere rolle i lokalsamfunnet. Nærhet og til-stedeværelse styrker kunderelasjonen. 
Dette var blant konklusjonene som ble framført av avdelingsleder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup under Energi 2010. 

I sitt foredrag stilte hun spørsmål om hva slags omdømme bransjen egentlig har,  og viste til hva undersøkelsene Energi- barometeret har avdekket i perioden fra  2001 til 2010. Omdømmet svinger opp og  ned etter strømprisene, men tendensen er likevel stigende. 

Når det gjelder forskjeller i synet på bransjen blant kunder hos små og store selskap, så tyder resultatene på at det er ingen forskjell i synet på bransjen avhen-gig av om kundene hører hjemme hos et stort eller lite selskap. 
– Forskjellene kommer først til uttrykk i vurdering av eget selskap. Kunder hos de mindre selskapene gir eget selskap bedre tilbakemeldinger, sa Eva Fosby Livgard. 

AMS-UTVALGET

Send inn målere!
Manglende innsending av målere til Ista kan medføre at målere som er i orden  ikke godkjennes. Dette kan medføre at mange flere målere enn høyst nødvendig kreves byttet. 

Det er grunn til å tro at ikke alle nettselskaper forstår dette, derfor oppfordrer Defos og  KS Bedrifts AMS-utvalg om å sende inn målere og innføre sikre rutiner for håndtering av målere. 
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Europa har et enormt behov for data-

lagringskapasitet og sikkerhet. Flere 

store it-selskaper har lenge vært på 
jakt etter områder som kan oppfylle de 

mange og store kravene som settes til 

datalager av en slik størrelse. På Rjukan 

finnes løsningen. – Vi sitter med all den nødvendige 

infrastrukturen som skal til, sier daglig 

leder Andres Sætre (bildet) i Tinn Energi 

på Rjukan. – Vi har rikelige mengder 

med energi, vi har rikelig med vann til 

kjøling, fjell til sikker lagring og ikke 
minst; bredbåndskapasitet til sentrale 

deler av Europa. 
VIKTIG LOKAL POSISJONTinn Energi AS tok initiativ til etablering  

av dette prosjektet for om lag to år 
siden. Nå videreføres det i selskapet 

Rjukan Mountain Hall AS som skal 
tilby effektive datasentertjenester 
til europeiske og norske markeder. 

Målsetningen er å etablere konkur-
ransedyktig og miljøvennlig bærekraftig 

verdensledende forretning i regionen. 
– Vi ser en tendens til at mange  

energi- og kraftselskaper legger igjen 

mye ressurser i lokalsamfunnet, også  

i tillegg til eierutbytte, sier Andres 
Sætre. – Dette tror jeg er drevet av at 

selskapene har en viktig lokal posisjon, 

god økonomi, offentlig eierskap og  

et stadig trykk på effektivisering.  
I distriktene er dette en spire til å finne 

nye forretningsområder, framfor å rein-

dyrke primæraktiviteter som nett og 

kraft. På den måten beholdes eller økes 

antall årsverk i stedet for reduksjoner 

og nedbemanning. 
BREDBÅNDMye av grunnlaget for denne mulig-

heten ligger i Tinn Energis bredbånds-

utbygging gjennom Tinn Bynett.  
– Bredbåndssatsingen til energi-

4. årgang ISSN 1890-4165 

Det lokale energiselskapet på Rjukan har tatt initiativet til  

noe som kan bli et nytt energi-eventyr på Rjukan – 100 år  

etter Sam. Eyde. Strøm, vann og bredbåndsnett er grunnlaget,  

og Tinn Energi AS er den lokale pådriveren som tar sitt  

samfunnsansvar på alvor. 

Nytt energi-eventyr på Rjukan

God jul og et godt jubileumsårønskes alle Defos medlemmer og NettOpps lesere

selskapene ble tidlig sett på som et 
lokalt samfunnsansvar og et område 

med dårlig økonomi. I dag betraktes 

dette som en ny ressurs med mulig- 

heter for næringsutvikling og energi-
selskapene som lokale pådrivere,  
drevet av et mål om å styrke selskapenes  

primæraktiviteter som nett, kraft og 
bredbånd, sier daglig leder Andres  
Sætre i Tinn Energi AS på Rjukan. 
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www.defo.no fikk en naturlig ansiktsløfting  
med navneskifte og ny profil fra 1. januar 2010. 

I den «nye» hjemmesida er det lagt vekt på 
noe mer aktualitet enn før. «Defo-nytt» skal 
oppdateres med aktuelle saker som Defo 
er engasjert i, slik som høringsuttalelser og 
andre kommentarer. Defo har etter hvert hatt 
en økende synlighet i media gjennom egne 
kommentarer og kronikker eller artikler med 
uttalelser. Disse blir nå fortløpende lagt ut 
på hjemmesida under «Defo i media». Under 
«Defo-aktuelt» legges ut informasjon av lengre 
varighet, slik som årsmeldinger, foredrag fra 
årsmøtet og andre aktuelle konferanser, utred-
niger og påmeldinger. 

Ved årsskiftet fikk vi også etablert en ord-
ning med «aktuelle nyheter» som er daglige 
nyheter som automatisk legges ut på vår 
hjemmesida. 

I tillegg har hjemmesida både Presserom, 
en omfattend presentasjon av Defo under 
«Om Defo», «Bli medlem» og «Kontakt oss». 
Under presentasjonen av Defo har vi også en 
oversikt over alle medlemmer med adresser, 
kontaktperson og med link til hjemmesider.  
Vi legger stor vekt på at dette skal være  
oppdatert informasjon til enhver tid, og  
oppfordrer medlemsverkene til å ta kontakt 
dersom de oppdager at det her ligger  
feil data. 



I tillegg til de mediene som Defo selv utgir, er 
det viktig at organisasjonen er synlig i aviser, 
fagpresse og radio/tv der aktuelle energi- 
saker presenteres og debatteres. Defo har  
en utstrakt mediekontakt og tar ofte initiativ  
til å sette dagsorden på saker vi er opptatt av. 

Noen eksempler på artikler og  
innlegg fra Defo: 

intervju med Dagens Næringsliv at han tror 
lik nettleie vil gi mindre effektive selskaper 
og høyere samlede tariffer. Han la til at han 
også tror det vil føre til mer sentral styring. 

tok inn en artikkel fra Defo med tittel:  
Hardangersaken – en demokratisk  
utfordring. Her ble det hevdet at Hardanger- 
saken og behandlingen av denne synliggjør 
sider ved demokratiet på godt og vondt. 
Det gode er engasjementet, det betenk-
elige er at etter utredning og beslutning, så 
blir saken gjenstand for et demokrati-kaos.

 
Knut Lockert i en kommentar i Energi 
utgave 10. Han viste til at dette var viktig 
for å sikre landet en tilfredsstillende kraft-
forsyning og verdiskapning. Kortsiktige 
populistiske løsninger vil ikke sikre Norges 
viktigste infrastruktur for framtida.

Lockert sin frustrasjon med Bjarne Brøndbo  
og andre i Midt-Norge over høyere strøm-
priser enn ellers i landet. Han skriver at  
det er for mye prat og for lite handling. 
«Kan det være så vanskelig å gå fra ord  
til handling her?»

Knut Lockert fast i et innlegg i Dagens 
Næringsliv (DN) 5. februar 2011, og viser 
til Hardanger-rapportene som nylig var 
lagt fram. Han kritiserer DNs fokus på at 
«Statsråden overdrev krisen i vest», og 
konkluderer med at: «Når vi fjerner oss fra 
den teoretiske tilnærmingen til virkelighe-
ten, står vi igjen med statsrådens opprinne-
lige vedtak om å bygge kraftlinjen inn mot 
bergensregionen uten bruk av sjøkabler.»

I forbindelse med vårt årsmøte med fagdag 
lager fagbladet Energi et eget bilag om  
problemstillinger som engasjerer Defo og  
våre medlemmer. 

I 2010 var hovedoppslaget i dette  
bilaget at «Bredbånd er brobygging».  
I artikkelen vises det til at bredbånd bygger 
bro til de mange små og store steder i nord. 
Et godt eksempel på en slik utbygger er 
Trollfjord Kraft som har sørget for at Hadsel 
kommune er blant de best utbygde fiber-
kommunene i Norge. 

I et intervju i bilaget sier daglig leder Knut 
Lockert blant annet at en enhetlig medlems-
masse gir en tydelig og effektiv organisasjon. 
Han viser også til at mange medlemmer sier 
at en viktig grunn til medlemskap i Defo er at 
veien gjennom organisasjonen for å få be-
handlet og fremmet en sak er ekstremt kort. 

Leder av Defos nordområdeutvalg, Per Erik 
Ramstad, uttrykker i et intervju håp for nettut-
bygging i nord. I dag er det ikke Statnett som 
er problemet. Nord-Norges største nettfiende 
er regjeringen. 









Driftsinntekter

Salgsinntekt 3 707 840 3 493 949

Annen driftsinntekt 904 700 317 800

Sum driftsinntekter 4 612 540 3 811 749

Driftskostnader

Lønnskostnad 1 789 579 1 989 393

Annen driftskostnad 2 406 206 1 901 379

Sum driftskostnader 4 195 785 3 890 772

DRIFTSRESULTAT 416 755 -79 023

Finansinntekter

Annen renteinntekt 52 629 49 786

Sum finansinntekter 52 629 49 786

Finanskostnader

Annen finanskostnad 337 564 564

Sum finanskostnader 337 564 564

NETTO FINANSPOSTER 52 292 49 222

Ordinært res. før skattekostnad 469 047 -29 801

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Ordinært resultat: Overskudd -10 469 -29 801

Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0

469 047 574 936

Overføringer

Overføring annen egenkapital 469 047 574 936

SUM OVERFØRINGER 469 047 574 936



Eilif Amundsen Arvid Bekjorden Jan-Erik Brattbakk Per Erik Ramstad Andres Sætre

Anleggsmidler

Anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer 0 0

Kundefordringer / andre fordringer 755 878 -12 896

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 497 405 1 586 183

Forsk.betalte kostnader

Sum omløpsmidler 2 253 283 1 517 624

SUM EIENDELER 2 253 283 1 573 287

Egenkapital

Innskutt egenkapital 0 0

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 463 785 994 738

Sum opptjent egenkapital 1 463 785 994 738

SUM EGENKAPITAL 1 463 785 994 738

Gjeld

Avsetning for forpliktelser 0 0

Annen langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 443 339 213 190

Skyldig offentlige avgifter 149 515 86 111

Annen kortsiktig gjeld 196 644 279 248

Sum kortsiktig gjeld 789 498 578 549

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 253 283 1 573 287











På Sandtorgholmen Hotell ble FSN sfiftet den 12. 12. 2001.

Den 12. desember 2001 ble Forum for strategisk nettutvikling, FSN stiftet 
på Sandtorgholmen Hotell i Harstad kommune. Fra 1. januar 2010 skiftet 
organisasjonen navn til Distriktenes energiforening, Defo. 
Vi har bedt noen sentrale personer gjennom organisasjonens tiårige historie  
om å svare på et par spørsmål om sitt forhold til organisasjonen.

Sjefingeniør Stab, Hålogaland Kraft AS
Styreleder i FSN/Defo fra stiftelsen og fortsatt i dag. 
Daglig leder fra stiftelsen og fram til medio 2008

– Hva husker du best fra FSNs stiftelse og spede 
begynnelse?

– Hva tenker du om Defo i dag og i framtida?



Pensjonist, tidligere adm. direktør i Gudbrandsdal Energi. 
I mange år styremedlem i FSN og leder av omsetningsutvalget.

– Hva husker du best fra FSNs stiftelse og spede 
begynnelse?

– Hva tenker du om Defo i dag og i framtida?

Leder Energinett, Nordmøre Energiverk AS
Tidligere styremedlem i FSN og fortsatt leder av nettariffutvalget. 

– Hva husker du best fra FSNs stiftelse og spede 
begynnelse?

– Hva tenker du om Defo i dag og i framtida?



Defos årsmøte med fagdag i Stokmarknes i juni 2010 dokumenterte for  
fulle hvor viktig det er å spille på lag med lokalsamfunn og offentlige etater. 
Aktivt samarbeid er den beste strategi.

Statnetts konsernsjef Auke Lont (bildet) viste 
til Nett i nord-avtalen med Defo og flere 
selskaper i nord, og han karakteriserte aktivt 
samarbeid som en forutsetning for utbygging 
av neste generasjons sentralnett. 
– Arctic Circle er den gode sirkel i nord som 
skal legge til rette for økt forsyningssikkerhet, 
økt verdiskapning gjennom elektrifisering av 
Snøhvit og en betydelig CO2-reduksjon, sa 
Auke Lont, som framhevet Distriktenes  
energiforening, Defo, som en viktig partner  
for å få til denne utviklingen. 

– Formålet med denne avtalen og tilsvarende  
avtaler med enkeltselskaper direkte, er at vi 
sammen skaper et godt grunnlag for å gjennom-
føre de aktuelle prosjektene, sa daglig leder Knut 
Lockert i Defo. Og han presiserte: – Her vil vi se 
betydningen av å spille på lag med lokalsamfunnet. 

FOTO: NVE

Også vassdrags- og energidirektør Agnar Aas 
kom i sitt foredrag inn på samarbeid. 
– Vi trenger å bli pustet i nakken, sa han, og 
kom samtidig innpå betydningen av gode  
faglige råd fra Defo. – Men vi må være dønn 
enige om hva vi er uenige om, slo han fast. 



Defos årsmøte gikk av stabelen på 
vanlig Defo-vis med uformell og  
ryddig ledelse. En av de største  
sakene var vedtektsendringer. 

Styret har gjennomført en strategidiskusjon  
der en «modernisering» og forenkling av  
Defos formål har vært gjenstand for diskusjon.  
På denne bakgrunn er formålsparagrafen nå 
endret til: «Defos hovedoppgave er å styrke 
medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med 
utgangspunkt i bedriftens kapital, kompetanse 
og personell. Defo skal herunder; 

 
på den måten bidra til lokalnæringsutvikling

-
struktur og kraftdistribusjon, der hensynet  
til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og  
forsyningssikkerhet på kort og lang sikt  
tillegges vekt

 
og produksjon

Det har vært diskutert hvem som kan eller bør 
være medlem av Defo. En liten justering av § 4 
fører nå til at «medlemmer av foreningen «er i 
hovedsak» rene nettselskap eller selskap som 
har betydelig aktivitet innenfor regional eller lokal 
nettvirksomhet».

Det ble i tillegg gjort noen mindre endringer 
angående kontorsted, sikring av kontinuitet i 
styret, om styremøter, daglig leder og hvem som 
kan forplikte foreningen.

Idyll fra ledsagerturen i Nyksund.

To tidligere styremedlemmer som nå går over i pensjonist-
enes rekker: Erik S. Winther og Terje Enes. 

Et glimt av sol under turen inn i Trollfjorden. Gleden over 
turen ble ikke svekket av at det meste av været var regn. 

Glade 
gutter  
i regnet. 
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