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Innledning

Innledning

Kan vi organisere bort strømbrudd?
Det kan nesten virke som om det er blitt en tradisjon at det gamle året
blåses ut med strømbrudd og høye kostnader. Konsekvensene for samfunnet er så store ved strømbrudd at vi må bli enda bedre forberedt til å
begrense skadene. Hvordan? Vil en struktur med få og store sentraliserte
selskaper gi en tryggere strømforsyning?
Også 2013 etterlot seg skader på linjer og
stor frustrasjon etter noen timers tap av en
av våre viktigste og mest nødvendige goder
– elektrisk strøm. Nettselskapenes ansatte
gjør en heltemodig innsats for å begrense
skadene for sine kunder og raskest mulig få
strømmen tilbake.

SPAREBANKMODELLEN
Defo mener at en storstilt fusjonering ikke vil
kunne løse utfordringene, men vil heller føre til
svekket beredskap for landets strømkunder i
utkanten av de store byene.
Målet må være å sikre tilfredsstillende leveringskvalitet til alle til en rimeligst mulig penge.
Da kan gode allianser med effektivt samarbeid
og nærhet til nett og kunder være en løsning.
Vi har sett flere eksempler på hvor viktig slik
lokalt samarbeid er, blant annet i Lærdal.
Eksempler fra andre bransjer på slik organisering og nytten av den finnes blant sparebankene. Defo har oppfordret Reiten-utvalget
til å se nærmere på sparebankmodellen og
legge til rette for at bransjen gjennom rapporten kan arbeide for slike løsninger med de
fordeler dette innebærer for lokalsamfunnet
og for netteiernes kunder.

er ikke optimal, og enkelte steder vil en fusjon
mellom flere nettselskaper være riktig. Men en
storstilt fusjonering vil ikke løse utfordringene
i nettet på investeringssiden, og etter Defos
skjønn vil dette kunne svekke beredskapen til
landets strømkunder i utkanten av de største
byene.
Dette er noen av signalene Defo har gitt til
Reiten-utvalget, som skal levere sitt innspill til
Olje- og energidepartementet 30. april 2014.
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Verdien av å ha lokale energiselskaper er
synliggjort gjennom en spørreundersøkelse
som Defo og KS Bedrift Energi har gjennomført om bredbånd. Den viser at distriktsenergiverkenes bredbåndsatsing i stor grad er
motivert ut fra samfunnsnytte. De markedsøkonomiske muligheter er ikke noe motiv.
Men også på andre områder utøver distriktsenergiverkene samfunnsansvarlig forretningsdrift i langt større grad enn de store.
I tillegg til drift av strømnettet og bredbånd,
produserer de også kraft, utfører entreprenørtjenester, er støttespillere for lokalt næringsliv
og kultur – i tillegg til å bidra med ordinært
eierutbytte. Det er ingen tvil om at de lokale
everkene er sterkt medvirkende til å bygge
Distrikts-Norge.
Det byr selvfølgelig på mange utfordringer
når små og mellomstore energiselskap tar slike
samfunnsløft som det det gjøres her. I undersøkelsen svarer 73 prosent av de spurte at den
største utfordringen er å få nok kundeopptak til
å forsvare investeringene. Om lag 40 prosent
peker på kompetansetilgangen som en stor
utfordring, og vel 37 prosent ser konkurranse
fra andre aktører som en utfordring.

STYRKING AV DEFO

REITEN-UTVALGET
I Defos presentasjon for Reiten-utvalget er det
lagt mest vekt på kundens behov. Defo mener
det er viktig å diskutere hvordan vi kan få en
nettorganisering til det beste for kundene, før
man ser på virkemidlene. Dagens organisering

BYGGER DISTRIKTS-NORGE

Flagget til topps for Defo. Medlemmene støtter fullt
opp om organisasjonens arbeid for energiselskapenes
betydning som drivkraft i lokalsamfunnet.

Året 2013 startet på best tenkelig måte for
Defo med en tilvekst på tre nye medlemmer
fra nyttår. Hemne Kraftlag SA, Svorka Energi
AS og Selbu Energiverk AS kom samtidig inn i
Defo-familien. Senere på året kom Notodden
Energi Nett AS og Stange Energi AS, slik at
Defo fikk i alt fem nye medlemsbedrifter i
2013. Vi ønsker de alle hjertelig velkommen til
aktiv deltagelse i fellesskapet.
Årsmøtet i juni la grunnlaget for at Defo
skulle kunne følge opp de forventningene som
stilles til organisasjonen både fra medlemmer
og fra myndigheter. Den økte budsjettrammen
ga Defo muligheter til å styrke en sårbar administrasjon. Ansettelsen av Arvid Bekjorden
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Lokale everk er sterkt medvirkende til å
bygge Distrikts-Norge.

som rådgiver, har vist seg å være en sårt
tiltrengt kapasitetsøkning som har styrket
kontakten overfor medlemmene og utvalgene.
Flere medlemsverk har fått besøk av Defo, og
dette har gitt både medlemmene og administrasjonen mange gode innspill til forbedringer.
Nye lokaler sentralt i Bjørvika hvor medlemmer og andre lett kan stikke innom, er også
viktig for vårt kontaktskapende arbeid.
Det arbeides fortløpende med å utvikle
Defo i den retningen som tjener medlemmene
og distriktsenergiverkene best. En medlemsundersøkelse utført i sommer viser at Defos
medlemmer støtter fullt opp om organisasjonens
arbeid for energiselskapenes betydning som
drivkraft i lokalsamfunnet. Defo er på rett vei.
For å gi vår organisasjon en best mulig
framtid kreves det engasjement. Vis ditt
engasjement ved å møte opp på vårt årsmøte
med fagdag i Peer Gynts rike, Gålå 26.–28.
mai. Bidra i debatten og synliggjør det lokale
engasjementet for levende lokalsamfunn.
Gevinsten blir faglig og kulturelt påfyll i godt
samvær. Vel møtt!
Eilif Amundsen

Styreleder
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Organisasjonen

Skarver

Organisasjonen
«Fagutvalgene utgjør kjernen i Defos arbeid»
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Administrasjonen

Ifølge vedtekten som ble endret på årsmøtet 2012, skal styret bestå av 3–7
medlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Årsmøtet
skal sikre kontinuitet i styret bl.a. ved at man unngår at alle styremedlemmene
er på valg samtidig. Årsmøtet skal også sikre en fornuftig geografisk spredning
ved valg av styre.

DAGLIG LEDER:

RÅDGIVER:

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

Arvid Bekjorden
Tlf. 91 77 97 22
E-post: arvid.bekjorden@defo.no

Etter årsmøtet i Honningsvåg og Nordkapp i juni 2013 har styret følgende sammensetning:

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

EILIF AMUNDSEN
Styreleder
Hålogaland Kraft AS
Tlf: 97 03 22 50 / E-post: eilif.amundsen@hlk.no
Varamedlem: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS

PER-ERIK RAMSTAD
Nestleder
Alta Kraftlag SA
Tlf. 95 75 51 46 / Epost: per@altakraftlag.no
Varamedlem: Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag SA

JAN-ERIK BRATTBAKK
Styremedlem
Ringeriks-Kraft AS
Tlf. 97 09 62 06 / E-post: jan-erik.brattbakk@ringeriks-kraft.no
Varamedlem: Arne Nybråten, VOKKS

ALF VEE MIDTUN
Styremedlem
Rauma Energi AS
Tlf: 40 41 67 14 / E-post: alf@rauma-energi.no
Varamedlem: Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS

BJØRG BRESTAD
Styremedlem
ValdresEnergi AS
Tlf: 99 28 71 17 / E-post: bjorg.brestad@valdresenergi.no
Varamedlem: Bente Hole, Øvre Eiker Nett AS

REDAKTØR:
Distriktenes energiforening
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
E-post: post@defo.no

Fagutvalg
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 ekstraordinære 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 aktuelle 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 ved-

tatt 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.
Utvalgslederne 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.

Styremedlem
Røros E-verk AS
Tlf: 91 76 79 70 / E-post: anders.ronning@rev.no
Varamedlem: Olav Forberg, Notodden Energi Nett AS

DEFO/KSBS FELLES NETTREGULERINGSUTVALG: Leder: Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS
DEFO/KSBS FELLES AMS/BREDBÅNDSUTVALG: Leder: Morten Braarud, Øvre Eiker Energi AS
DEFO/KSBS FELLES NETTARIFFUTVALG: Leder: Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS
NORDOMRÅDEUTVALGET: Leder: Per-Erik Ramstad, Alta Kraftlag SA
BEREDSKAPSUTVALGET: Leder: Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS
STRUKTURUTVALGET: Leder: Andres Sætre, Tinn Energi AS
KRAFTOMSETNINGSUTVALGET: Leder: Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS
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Organisasjonen

Organisasjonen

Styret

Virksomheten

Struktur

KLAR MELDING TIL REITEN-UTVALGET:

Defo ønsker en struktur til kundens beste
Defo mener det er viktig å diskutere hvordan vi kan få en best mulig
nettorganisering til det beste for kundene før man ser på virkemidlene.
Dagens nettstruktur fungerer i all hovedsak godt, men allianser som
sparebankmodellen kan anbefales.
Med store investeringer fremover er det viktig
at landets netteiere driver nettet så kostnadseffektivt som mulig. Samtidig må leveringskvaliteten og beredskapen opprettholdes på
et høyt nivå. Det er bakgrunnen for opprettelsen av Reiten-utvalget og det er også
bakgrunnen for Defos forslag til utvalget for
å møte framtidens utfordringer.

« Mange av de små

og mellomstore nettselskapene er blant
de mest effektive.

»

KUNDEFOKUS
Defo mener det er viktig å diskutere hvordan
vi kan få en best mulig nettorganisering til
det beste for kundene, før man ser på
virkemidlene. Dagens organisering er ikke
optimal, og enkelte steder vil en fusjon
mellom flere nettselskap være riktig. Samtidig
vil en storstilt fusjonering ikke løse utfordringene i nettet på investeringssiden og etter
Defos skjønn vil dette kunne svekke beredskapen til landets strømkunder i utkanten
av de store byene. Målet må være å sikre
tilfredsstillende leveringskvalitet til alle til en
rimeligst mulig penge.

Halvparten av landets nettselskaper står for
ca 9 prosent av nettkapitalen. De samfunnsmessige største synergieffektene skulle med
dette utgangspunktet komme dersom de
store selskapene velger å samarbeide, eventuelt fusjonere.
Defo argumenterte for at den beste løsningen er at nettselskapene går sammen i
allianser som har likhetstrekk med det vi
kjenner fra sparebankmodellen.

FUNGERER

Virksomheten
«– å styrke medlemsbedriftenes
posisjon i eget distrikt»

Dagens nettstruktur fungerer i all hovedsak
godt, hevder Defo. Nettselskapene sørger for
den beste beredskapen gjennom lokal tilstedeværelse, og de har en unik lokalkunnskap
som gir kort responstid. Mange av de små og
mellomstore nettselskapene er blant de mest
effektive. Avbruddsstatistikken viser også at
mange av Defos medlemsverk er blant de
beste, til tross for beliggenheten som ofte gir
ekstra leveringsutfordringer. Disse selskapene
har et høyt investeringsnivå og tilgang til finansiering med god egenkapitalandel. De ligger
også godt an på implementering av AMS.
Defo er mest opptatt av at nettorganiseringen
blir til det beste for kunden. FOTO: ISTOCKPHOTO
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Leder:
Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS
MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Nettreguleringsutvalget skal bidra til at rammereguleringen
av selskapene gjør det mulig å drive nettvirksomhet i Norge og distriktene på en best mulig måte.

s %ILIF !MUNDSEN (ÍLOGALAND +RAFT !3 LEDER
s !RNE .YBRÍTEN 6/++3 FAGLIG LEDER
s "JRN %RIK /LSEN (ÍLOGALAND +RAFT !3
s *OHANNES +RISTOFFERSEN 4ROMS +RAFT !3
ASSOSIERT MEDLEM
s 4ORE .ILSEN (AMMERFEST %NERGI !3
s !SLE 3TRAND +3 "EDRIFT %NERGI
s +RISTIN ( ,IND +3 "EDRIFT %NERGI
s +NUT ,OCKERT $EFO
s !RVID "EKJORDEN $EFO
s (ALVOR ,OFTSGARDEN 2AULAND +RAFTFORSYNINGSLAG 3!
s .ILS -ARTIN 3TRANG 3R !URDAL %NERGI !3

«En berg-ogdal-bane vi ikke
kan leve med »
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Endring av kontrollforskriften herunder KILEordningen og minimumsavkastningen var en
viktig sak som ble sendt ut på høring høsten
2013. Høringsfristen ble satt til 18. november,
og NVE tok sikte på at endringene skulle tre i
kraft fra 1. januar 2014.

MØTE MED NVE
Defo og KS Bedrift Energis felles nettreguleringsutvalg behandlet høringen på et
møte den 11. oktober. Tore Langset fra NVE
var invitert til utvalgsmøtet for å redegjøre for
endringene. Etter en innledende diskusjonsrunde om høringsforslaget, presenterte Tore
Langset hovedpunktene i forslaget.
Utvalget forsto NVEs begrunnelse for
endringene, men mente det er svært få nettselskaper som framover vil finne det attraktivt
å bli oppjustert til en minimumsavkastning på
kun 2 prosent. De ser ikke behov for å endre
nivået på den garanterte avkastningen. Utvalget
drøftet også tidligere varsler om fullstendig
fjerning av garantert minimumsavkastning og
var særdeles skeptisk til en slik endring.
Et slikt forslag ville fordret et helt nytt regelverk for håndtering av selskaper i konkursfare
og usikkerheten for kunder ville vært betydelig
i en slik situasjon.
Utvalget var positive til endringen av
KILE-ordningen, så lenge den bidrar til å gi
gode signaler tilbake til nettselskapene. Det
ble advart mot unødig kompliserte ordninger

og utvalget ser heller ikke behovet for å øke
forventet nivå på KILE-kostnadene, slik det er
lagt opp til.
Av andre saker som ble tatt opp med NVE
og Tore Langseth under møtet var: Øvrige
endringer i høringsforslaget ble oppfattet som
fornuftige endringer, arbeidet med vektene i
regionalnettreguleringene, referanseverkenes
egnethet som sammenligningsgrunnlag for
bransjen, og kompetanseforskriftens framtid
og dens stilling i forhold til referanseverkene.
NVE avgjorde at minimumsavkastning blir
regulert ned fra 2 til 0 prosent. Heldigvis har
de foreløpig ikke fjernet ordningen helt. De
har skrevet at de vil komme tilbake til en
eventuell fjerning ved en senere anledning.
KILE-ordningen ble vedtatt slik forslaget
framkom i høringen.

BERG-OG-DAL-BANE
Etter å ha hatt samtaler med Tore Langset,
Arne Nybråten og Johannes Kristoffersen, var
utvalget enige om å avholde et ekstraordinært
møte i nettreguleringsutvalget.
Utvalget ønsket å ta opp med Tore Langset
de voldsomme svingningene i de tildelte/
varslede rammene fra år til år.
Mange oppfattet rammereguleringen slik
den fungerer i dag som helt uforutsigbar og
dermed uakseptabel.
Arne Nybråten og Johannes Kristoffersen
bidro med kjøring og visning av beregninger
på henholdsvis distribusjonsnettmodellen og
regionalnettmodellen. Rammen for 2013 gikk
opp 30 prosent i forhold til 2012. Varselet for
2014 innebar en reduksjon på 19 prosent i
forhold til 2013. Slike variasjoner ble av alle
oppfattet som problematiske, og i NettOpp
nr 19 ble dette presentert som en berg-ogdal-bane vi ikke kan leve med. «Når inntektsrammen svinger fra år til år som en berg-ogdal-bane, blir nettreguleringen en uforutsigbarhet vi ikke kan leve med.»
Rammevariasjonene gir store svingninger
i det regnskapsmessige resultatet og er
også utfordrende i forhold til tariffer. Utvalget
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ønsket derfor å se på mulighetene for å endre
modellen slik at svingningene blir redusert
mest mulig.
Arne Nybråten presenterte en modell som
med bruk av gjennomsnittstall, reduserte
svingningene betydelig. Modellen ble av alle
vurdert som interessant. Det ble også diskutert
om pensjon kunne spesialbehandles på
et vis som ytterligere reduserte svingningene.
I presentasjonen og diskusjonen ble det tydeliggjort at inntektsrammemodellen er bygd
opp slik at kostnadsavvik mellom varsel og
virkelighet i år N får utslag i år N+2 og N+4.

PENSJONSKOSTNADER
Årsaken til svingningene var et uvanlig høyt
kostnadsnivå i 2011, som gir høye rammer i
2013. I 2012 er derimot kostnadene i NVEs
erapp svært lave. De skyldes i stor grad svært
lave pensjonskostnader hos en del store
selskaper. Pensjon kan regnskapsføres etter
ulike regnskapsstandarder og de som fører
estimatavvik direkte mot egenkapitalen vil få
store svingninger dersom forutsetningene for
ordningen endres. De lave kostnadene i 2012
gir i seg selv lave rammer i 2014 og kombinert
med at det korrigeres for at rammen var for
høy i 2012 og at inntektsrammen i 2013 var alt
for høy, gir dette ekstreme utslag.

NVE FORSTÅR
Langset ga klart uttrykk for at de skjønte
problemstillingen og at de også ønsket stabile
rammer som er lette å forholde seg til for
både kunder, selskaper og regulator.
Amundsveen fra NVE gikk gjennom et
utkast til en modell som NVE har laget. Den
går enda lenger i å redusere svingningene i
inntektsrammen. Utvalget oppfattet modellen
som svært interessant og oppfordret NVE til å
jobbe videre med modellen.
Nettreguleringsutvalget anmodet også
NVE om å forplikte seg til å jobbe med dette
i 2014, og om mulig si noe om dette i endelig
varsel om inntektsrammer for 2014. Utvalget
hadde klare forhåpninger til at dette vil skje.
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Virksomheten

Defo/KSBs felles nettreguleringsutvalg

Leder:

Morten Braarud, Øvre Eiker Fibernett AS
MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Utvalget skal prioritere arbeid med toveiskommunikasjon
for kWh-innhenting, utarbeidelse av standardkontrakter for bredbånd og problemstillinger rundt nærføring høyspent/lavspent og DBSs forskrifter.

MEDLEMMER:
s -ORTEN "RAARUD VRE %IKER &IBERNETT !3 LEDER
s .IKLAS +ALV 4ESSEM +3 "EDRIFT %NERGI
SEKRETR
s !SLE 3TRAND +3 "EDRIFT %NERGI
s 2EINERT !ARSETH -ELY %NERGI !3
s !RILD &REDRIKSEN 4ROLLFJORD "REDBÍND !3
s +RISTIN ( ,IND +3 "EDRIFT %NERGI
s 3ILJE )NGEBRIGTSEN !LTA +RAFTLAG !3
s +NUT ,OCKERT $EFO
s /DD 2EFSDAL 'UDBRANDSDAL %NERGI !3
s !RVID "EKJORDEN $EFO
s 2UNE +RISTENSEN (ÍLOGALAND +RAFT !3

Gjennom året har det blitt mer og mer klart
at fiberutbygging antakelig er den viktigste
årsaken for videre vekst og velferd i Norge.
Det er gjort beregninger som viser viktigheten
av å ha et høyhastighets fibernett. Vi har etter
hvert fått flere eksempler på næringsutvikling
som ikke hadde kommet uten fibertilgang.
Utvalgets arbeid blir veldig viktig for å synliggjøre det store potensialet som ligger i fiberutbygging for energiverkene.
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BYGGER DISTRIKTS-NORGE
«Uten energisektoren med deres lokale
eiere, hadde det ikke vært mye reelt bredbånd i Distrikts-Norge». Denne påstanden ble
grundig dokumentert i en spørreundersøkelse
om bredbånd som ble utført av Defo og KS
Bedrift Energi.
Ingen svarte at de satset på bredbånd kun
ut fra markedsøkonomiske muligheter. Det
var første og fremst en kombinasjon av
samfunnsmessige og markedsøkonomiske
muligheter som var viktigst (73 prosent) og
26 prosent svarte at motivet kun var samfunnsmessige hensyn.
Av de ca 85 medlemsverkene som var med
på undersøkelsen, svarte hele 73 prosent at
de hadde egen bredbåndsvirksomhet, og vel
97 prosent svarte at det er fiberteknologi de
satser på.

SAMORDNING AV GRAVING
Utvalget er orientert om arbeidet til «grøftekameratene», som består av ulike aktører i
som jobber med samordning av graving. AMS/
bredbåndutvalget bør brukes som høringsinstans/referansegruppe til denne gruppen.
Bruk av microtrenching for fiberlegging i
veigrunn er kontroversielt, blant annet fordi
risikoen for Vegvesenet ikke er fullt ut kartlagt. I tillegg bruker enkelte kommuner krav
om overdekke og reasfaltering for å forbedre

veistandard. Microtrenching skal testes mer.
Ny ledningsforskrift for samordning av regelverk gjelder all graving. Veileder for graving i
riksvei gjelder ikke for kommunale veier, men
mulig at det blir anbefalt at kommuner følger
riksveiforskriften. Det blir standard minimum
gravedybde i riksveier på 40 cm for ledninger
og rør opp til 125 mm, og 80 cm for større
dimensjoner.
Geodata handler om at alle ledningseiere
skal registrere inn sine anlegg til det offentlige
kartverket.

SAMARBEID MED ANDRE
En koordinering av arbeidet til IKT-Norge,
Fiberforeningen, Norsk Kabel-TV Forbund
og AMS/bredbåndsutvalget vil ha god merverdi. Samarbeidet vil skje fra sak til sak, for
eksempel gjennom å utveksle høringssvar.
Utvalget vil også sammenligne medlemslisten
til Fiberforeningen og KSB/Defo. Dette for å
finne synergieffekter.
Når det gjelder AMS er det gitt dispensasjon til flere selskaper for dato på utskiftning
av målere. Utvalget har gjennomgått hva
dette innebærer for de enkelte selskapene

FAGDAG OM BREDBÅND
Utvalget har arbeidet med forberedelser til
en fagdag i bredbånd. Målgruppen ble definert som beslutningstakere i nettselskaper,
de som jobber med teknologi og utvikling,
og ledere i datterselskaper som driver med
bredbånd. Fokus skulle være på bredbåndsutvikling, dagens løsninger og et syn på
fremtidens marked.

Fagdagen ble avholdt den 22. januar 2014
på i lokalene til KS i Vika, og med godt
oppmøte.
Leder av Defo og KS Bedrift Energis
felles AMS/bredbåndsutvalg, Morten Braarud,
la grunnlaget for fagdagen ved å slå fast at
«uten dere som sitter her, har det ikke vært
mye bredbånd i distriktene».
Hvordan flere lokale energiselskapene
har satset på bredbånd, og hvordan de
ser på framtiden ble også grundig dokumentert gjennom eksempler fra Finnmark,
Buskerud og Telemark. Daglig leder Andres
Sætre i Tinn Energi synliggjorde i sitt foredrag hvordan lokalsamfunnet er kraftig
styrket av everkets satsing på bredbånd for
å opprettholde et levende lokalsamfunn. Han
viste til flere positive tilbakemeldinger fra
tilreisende journalister og i forbindelse med
filminnspilling, hvor bredbåndsnettet har
skapt muligheter som de normalt ikke ville få
i distrikter som dette. Viktigere er det kanskje
at et 1 500 kvadratmeter stort datasenter
nå blir lagt til Rjukan. – Dette hadde aldri
kommet hit uten den fiberutbyggingen vi har
foretatt, sa Sætre.
Før det orienterte seksjonsleder Tore
Langset fra NVE om nettselskapenes rammer for bredbåndsutbygging. Fra utsiden ble
det også sett på de store trendene, det ble
orientert om ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging og Fiberforeningen slo fast
at det må en nasjonal bredbåndsplan til for
at vi skal henge med i Europa, men investeringene har allerede vist at de er økonomisk
bærekraftig.

«Uten energisektoren med deres
lokale eiere, hadde det ikke vært mye
reelt bredbånd i Distrikts-Norge»
Årsmelding 2013
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ligger til grunn er slik vi ser de, for dårlig»,
skriver Defo.
Defo ønsker at hele energileddet og dets utforming tas opp til vurdering i kommende prisstrategiperiode. I første omgang ber Defo om
at marginaltapssatsene reduseres fra pluss/
minus 15 prosent til pluss/minus 10 prosent.

Leder:
Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS
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.

FUNGERER IKKE
MEDLEMMER:
s 4ORMOD 3TENE .ORDMRE %NERGI !3 LEDER
s %ILIF !MUNDSEN (ÍLOGALAND +RAFT !3
s !RVID "EKJORDEN $EFO SEKRETR
s 7IGGO +NUTSEN "ALLANGEN %NERGI !3
s *RUND +VANDE 3UNNDAL %NERGI !3
s 0ÍL 2NNING &LESBERG %LEKTRISITETSVERK !3
s !SLE 3TRAND +3 "EDRIFT %NERGI
s +RISTIN ( ,IND +3 "EDRIFT %NERGI
s 3VEIN %RIKSEN +3 "EDRIFT %NERGI
s +NUT ,OCKERT $EFO
I Defos protokoll i forbindelse med Statnetts
tariffstrategi for perioden 2014–2018 gir
organisasjonen uttrykk for at Statnett har
en bra og offensiv tilnærming i sitt forslag
til prisstrategi. Men Defo mener å ha påvist
at energileddet først og fremst har teoretisk
interesse og er av liten praktisk betydning.

Forskriften legger til grunn et krav om
«signaler til effektiv bruk». Statnett har i
sentralnettariffen gjort et forsøk gjennom å
innføre signaler ved bruk av energileddet og
marginaltapssatser. Slik Defo ser det er det
bare produsentene som kan reagere på slike
signaler om bruk av nettet, og det gjør ikke
produsentene i særlig grad. Derfor bør Statnett være varsom med å ytterligere forsterke
effekten av noe som ikke fungerer.
En fullstendig gjennomføring av marginaltapsprinsippet i nettariffen vil øke forskjellene
i nettleie, også innenfor samme konsesjonsområde. Det er en konsekvens som i hvert fall
ikke er i tråd med et ønske om å innføre likere
tariffer, mener Defo.

DÅRLIGST NETT BETALER MEST
Et annet paradoks ved bruk av marginaltapsprinsippet er at marginaltapene blir høyest der nettet er dårligst utbygget i forhold til
faktisk overføringsbehov. «At de som har dårligst nett betaler mest, er i seg selv vanskelig
å forstå for kundene, og forklaringen som

«Kraftprodusentene må påregne å bidra
til spleiselaget gjennom en økt tariff»
16

OLJE OG PRODUKSJON
Defo støtter Statnetts tilnærming om at
kostnadsøkningen må få konsekvenser for
alle kundegrupper. Det er ikke gitt anledning
til å benytte anleggsbidrag i masket nett. Defo
ber likevel Statnett om å fortsette arbeidet
med å finne en kostnadstilnærming i tariffen
som treffer oljesektoren i større grad enn i dag
slik at de kan bære en økende andel av de
kostnadene som de genererer i nettet.
«For produsentenes del er det viktig at en
eventuell tarifføkning ikke gir som resultat at
ny produksjon kommer i Sverige på bekostning av Norge i Stortingets mål om 26 TWh
ny produksjon i det felles norsk/svenske
sertifikatmarkedet, skriver Defo i protokollen
til Statnetts tariffstrategi.

PÅ SAMME LINJE
Da styret i Statnett vedtok de overordnede
føringene for sentralnettstariffen, ble det
presisert at investeringene er et fellesgode og
at finansieringen derfor må være et spleiselag.
Statnetts styreleder Kolbjørn Almlid uttalte
i en nyhetsmelding at petroleumsindustrien
bør betale høyere tariff enn øvrig kraftintensiv
industri, og at kraftprodusentene må påregne
å bidra til spleiselaget gjennom en økt tariff.
Defo og KS Bedrift Energi er på linje med
Statnett i denne saken.

VEDTAKET
Da Statnetts styre vedtok hovedlinjene for
hvordan prisingen av sentralnettet skal utvikles
i perioden 2014–2018, fikk kraftproduksjon økt
sin tariff med 0,4 øre/kWh til 1,2 øre i 2014.
Statnett vil arbeide for å øke denne tariffen ytterligere med 0,6 øre til 1,8 øre/kWh fra 2015.

Årsmelding 2013

MØTE MED NVE
På nettariffutvalgets møte i november var
Torfinn Jonassen fra NVE spesielt invitert.
Temaet var distribusjonsnettets rolle, og
utvalget fikk nyttig informasjon samtidig som
de ga NVE gode innspill om flere aktuelle
problemstillinger.
Det ble en diskusjon rundt hele strukturen
i energisektoren knyttet opp mot EUs nye
eldirektiv. Mye av diskusjonen handlet om
nøytralitet. Det ble blant annet hevdet fra
utvalgets side at dagens modell der Statnett
har systemansvaret hele veien til sluttbruker,
er viktig for nøytraliteten.
NVE var ikke sikker på om DSO er en
god løsning der man innfører et mellomledd
med koordineringsproblemer. Spørsmålet
er hvordan dette kan løses i praksis. NVE
mener også at kraftsystemplanleggingen
burde være mer forpliktende, og det ble stilt
spørsmål om NVE får de riktige konsesjonssøknadene.
Fra NVE ble det også informert om at det
pågår et parallelt løp til HUB-en som går ut
på at nettselskapet lager fakturaen elektronisk
og deretter sender den videre til kraftleverandøren. Det blir da kun èn faktura til kunden.

ANDRE SAKER
Det er antydet at antall elbiler vil komme
opp i 210 000 om få år. Utvalget mener at
dette kan være en utfordring, men at det
neppe vil bli store problemer rundt elbillading de første årene.
Når det gjelder AMS mener utvalget at det
er viktig at den blir bygd ut med rett teknologi
med tanke på at det muligens kommer effekttariffer. Utvalget har også rettet et spørsmål til NVE om hvordan lavspent KILE skal
dokumenteres uten AMS i 2014, uten at NVE
kunne gi noe godt svar.
Tariffutjevningstilskuddet ble redusert fra
120 til 30 millioner kroner av den nye regjeringen. NVE skal bore videre i marginaltapsproblematikken. Pål Rønning har laget en ny
modell som han skal presentere for NVE.
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OGSÅ FINNMARK

Leder:
Per-Erik Ramstad, Alta Kraftlag SA
MANDAT: Den overordnede målsetningen med nordområdeutvalget er å bidra til å forbedre forsyningssikkerheten i nordområdene, tilrettelegge for en industriell utvikling
basert på fornybar energiproduksjon som vindkraft, gasskraft med CO2-håndtering og
samarbeid med Russland. Dette skal oppnås ved å drive aktiv informasjons- og lobbyvirksomhet i de sentrale miljøene i nordområdene og blant sentrale myndigheter.

MEDLEMMER:
s 0ER %RIK 2AMSTAD !LTA +RAFTLAG 3! LEDER
s %ILIF !MUNDSEN (ÍLOGALAND +RAFT !3
s +NUT ,OCKERT $EFO
s *ON %RIK (OLST (AMMERFEST %NERGI !3
s /DDBJRN 3AMUELSEN 2EPVÍG +RAFTLAG 3!
Styret i Statnett fattet en prinsipiell investeringsbeslutning for bygging av 420 kV-linja
fra Ofoten til Balsfjord. Samtidig vedtok de at
planen om å bygge Ofoten – Skaidi ligger fast.
Dette så lederen av Defos nordområdeutvalg,
Per Erik Ramstad, på som et skritt i riktig
retning, men mener også at Ofoten – Skaidi
er livsnødvendig og bør besluttes på samme
måte snarest.
Ramstad var bekymret for at forskjellen på
investeringsbeslutning og «bare» at planene
om Ofoten – Skaidi ligger fast, kan oppfattes

som om den siste delen står svakere. Han
avventer også enda et skritt videre mot et
sikrere fylke, ved at Statnett sender en
konsesjonssøknad på videreføring fra Skaidi
til Varangerbotn. Defos nordområdeutvalg
vil fortsatt jobbe aktivt for at hele denne
løsningen skal komme på plass.

KLAGE AVVIST

Men dette må også gjelde Finnmark. Nordområdeutvalgets leder, Per-Erik Ramstad,
mener at en videreføring av linja til Skaidi
er livsviktig. Han mener også at Statnett må
fremme en konsesjonssøknad på videreføring
fra Skaidi til Varangerbotn, og presiserer at
nordområdeutvalget nå vil intensivere dette
arbeidet og følge opp de gode kontaktene de
har med Statnett.

MØTE I ALTA
På et utvalgsmøte i Alta i november var
temaet planlegging og etablering av neste
generasjons sentralnett i nordområdene.
Dette er viktig for å kunne sikre at den omfattende industrietableringen som kommer de
neste 10–15 årene får tilstrekkelig kapasitet
og forsyningssikkerhet fra strømnettet i tide.
Tilstede på møtet var også Defos samarbeidspartner Statnett representert ved blant
annet konsernsjef Auke Lont. Industrigründer
Johan Petter Barlindhaug fra Tromsø og
representant fra Pro Barents i Hammerfest var
også tilstede.

Defo deltok også på Finnmarkskonferansen i
forbindelse med at Alta Kraftlag var vertskap
for et styremøte. Dette ble oppfattet som
en meget bra konferanse som belyste alle
mulighetene for Nord-Norge og spesielt for
Finnmark, og flere Defo-medlemmer deltok.
På konferansen ble det slått fast at energi
og strømforsyningen er en av de viktigste
driverne for videre vekst og utvikling i nordområdene.

«Energi og strøm-

forsyningen er en
av de viktigste
driverne for videre
vekst og utvikling i
nordområdene

»

I september ble det klart at Olje- og energidepartementet har avvist klagene og gitt konsesjon på sentralnettlinja Ofoten – Balsfjord.
I vedtaket fra OED blir det blant annet pekt på
at det er nødvendig å styrke forsyningssikkerheten i dette området for å redusere risikoen
for utfall av kraftforsyningen til store deler av
Nord-Norge nord for Ofoten. Dette er også
argumenter som Defo har framført i sitt arbeid
med å påvirke en slik løsning. Likeledes at
dette er avgjørende for etablering og utvikling
av industri og annen næringsvirksomhet i
denne landsdelen.

«Statnett må fremme en konsesjonssøknad
på videreføring fra Skaidi til Varangerbotn»
Det må bygges mer linje i Finnmark.
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Leder:
Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS

s *AN %RIK "RATTBAKK 2INGERIKS +RAFT !3 LEDER
s +NUT ,OCKERT $EFO
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En beredskap som skal sikre alle kundene
en lik behandling er et like viktig prinsipp
for beredskapsutvalget som for strukturutvalget. Derfor var det naturlig at disse to
Defo-utvalgene skulle avholde et fellesmøte.
Det ble gjort i januar i Sarpsborg. På møtet
ble det blant framhevet at samfunnsansvarlig
forretningsdrift og bedriftsøkonomi er på
kollisjonskurs i mange selskaper. De små og

mellomstore selskapene utøver samfunnsansvarlig forretningsdrift i en langt bredere
grad enn de store med sine mange bidrag til
lokal samfunnsutvikling. På den annen side
må alle selskaper drive effektivt og lønnsomt
etter bedriftsøkonomiske kriterier. Denne
balansen må likevel ikke gå så langt at mennesker bosatt i lokalsamfunn havner bakerst i
køen når strømmen blir borte.

KUNDEN STILLER KRAV
Jan-Erik Brattbakk, som er leder av Defos
beredskapsutvalg, opplever at kundens krav
til hva som er tilfredsstillende leveringskvalitet
stadig skjerpes. Godt vedlikehold og modernisering av nettet er blitt viktig. Brattbakk viser
til sitt eget selskap Ringeriks-Kraft Nett hvor
de spesielt merker økte krav i forbindelse
med beredskap og respons ved avbrudd.
Kundene krever da umiddelbar informasjon
om årsak og status for feilretting på telefonsvarer, hjemmeside, facebook og SMS.

«Mennesker bosatt i lokalsamfunn må ikke

»

havne bakerst i køen når strømmen blir borte
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ØVELSE ØSTLANDET

Beredskap har fått stor oppmerksomhet mot
slutten av 2013 og begynnelsen av 2014, noe
som også har ført til at beredskapsutvalget
har hatt mye aktivitet. Ny beredskapsforskrift,
kontroll av Stryn Energi AS, stormene Hilde og
Ivar, og brannen i Lærdal har vært de viktigste
områdene utvalget har konsentrert seg om.

Øvelsen var basert på en 500-års-storm som
kom inn Oslofjorden. Flere energiselskaper var
deltakere. Observasjonene viste at aktørene var
generelt dårlige på kommunikasjon intern og
eksternt. Spesielt det at satellittelefoner enten
manglet eller at det ikke var montert ekstern
antenne. Utpeking av medieansvarlig så raskt
som mulig er viktig. De var også sene med å be
om ekstern hjelp med personell og materiell.

Når NVE er ute på kontroll har de
hoved-fokus på følgende punkter:

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.

MEDLEMMER:

MYE AKTIVITET

s

generell forståelse av beredskap

s

beredskapsplaner

s

kommunikasjon internt og eksternt

s

vedlikeholdssystem for nett

s

sikring av bygg og dokumentasjon

s

skogrydding

s

ROS-analyser viktig (hva er tilstanden)

s

øvelser

s

avviksbehandling

TILSYN STRYN ENERGI
Stryn Energi var et av de første energiverkene
som fikk besøkskontroll av NVE i henhold til
den nye beredskapsforskriften. De hadde i
praksis utført oppgavene sine slik som forventet
under de siste stormene.
Defo besøkte Stryn for å gjennomgå rapporten og deres planer for utbedring av gitte
anmerkninger. Defo fikk et godt inntrykk av
arbeidet som Stryn var i gang med, og vil
bruker erfaringen Stryn delte med oss til hjelp
for andre medlemmer.

MØTER MED NVE
Defos beredskapsutvalg har hatt møte med
NVE for å få til et godt samarbeid for bedring
av beredskapsarbeidet. Vi opplevde møtet
som positivt og føler at lederen for beredskapsseksjonen er meget interessert i hva
beredskapsutvalget gjør og at det finns et slikt
fora for kompetanseheving.
Vi satser på at vårt beredskapsutvalg
skal bli det beste kompetansesenteret innen
bransjen.

Årsmelding 2013

FAGDAG OM BEREDSKAP
På Defos fagdag om beredskap den 26. mars
2014 ble det presentert et bredt spekter av
temaer innenfor beredskapsarbeid. NVE delte
sine erfaringer fra sine tilsyn hos energiverkene. Bindal Kraftlag er fremholdt av NVE
som gode på beredskap. Elverksjef Frode
Næsvold fortalte om sine erfaringer fra stormen Hilde i november. Brannkatastrofen som
rammet Lærdal og ikke minst strømnettet var
tema for elverksjef Per Gullaksen. Flere andre
foredragsholdere var med på å skape en vellykket fagdag.

MEDLEMSBESØK
Basert på møter med NVE og andre, har Defo
gitt informasjon om beredskap når vi har vært
ute på medlemsbesøk. Defo har også oppfordret medlemmene til å ta kontakt i forkant
av varslede NVE-tilsyn.

SAMARBEID
Vi erfarer at samarbeidsløsninger slik som
IFER i Sunnhordland har fått til, er veien å gå
for en bedret beredskapen ute hos våre medlemmer. Flere energiverk deler kostnadene
ved å ha en beredskapsperson som reiser
rundt og ser til at de oppfyller NVE og sine
egne krav til beredskap.

«Kundene krever
umiddelbar
informasjon»

21

Virksomheten

Virksomheten

Beredskapsutvalget

Virksomheten

Strukturutvalget

Leder:
Andres Sætre, Tinn Energi AS

kjennskap til nettet og dets kunder. Vi har
allerede høstet nyttige erfaringer som viser at
denne type samarbeidsløsninger gir synergieffekter. Flere av Defos medlemmer er allerede i ferd med å inngå denne typen allianser.
Det skal være fokus på kostnadseffektivitet
framover og gode samarbeidsløsninger, men
faktum er at dagens nettstruktur fungerer i all
hovedsak godt.

VIKTIG MED FRIVILLIGHET
MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Strukturutvalget skal bidra til en balansert debatt
i forbindelse med strukturendringer der alle hensyn belyses.

MEDLEMMER:
s !NDRES 3TRE 4INN %NERGI !3 LEDER
s !RVID "EKJORDEN $EFO SEKRETR
s %ILIF !MUNDSEN (ÍLOGALAND +RAFT !3
s /DDBJRN 3AMUELSEN 2EPVÍG +RAFTLAG 3!
s +NUT ,OCKERT $EFO
s /LAF 6IK 2AKKESTAD %NERGI !3
s (ALVARD &JELDVR 3VORKA %NERGI !3

Utvalget har hatt mye arbeid med nytt EUdirektiv, Reiten-utvalget og med kommentarer til den såkalte R12-gruppens framlegg
til organisering av nettstruktur og ansvar.
Utvalget har hatt møte med Reiten-utvalget
og fremmet blant annet sparebankmodellen
som et verktøy for å hente ut stordriftsfordeler
og likevel beholde smådriftsfordelene og lokal
tilstedeværelse.

TIL KUNDENS BESTE
Defo mener det er viktig å diskutere hvordan
vi kan få en best mulig nettorganisering til det
beste for kundene, før man ser på virkemidlene. Dagens organisering er ikke optimal,
og enkelte steder vil en fusjon mellom flere
nettselskap være riktig. Samtidig vil en stor-
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stilt fusjonering ikke løse utfordringene i nettet
på investeringssiden. Etter Defos syn vil dette
kunne svekke beredskapen til landets strømkunder i utkanten av de store byene. Målet må
være å sikre tilfredsstillende leveringskvalitet
til alle til en rimeligst mulig penge.

IKKE AVHENGIG AV STØRRELSEN
Halvparten av landets nettselskaper står for
ca 9 prosent av nettkapitalen. De samfunnsmessige største synergieffektene, skulle med
dette utgangspunktet komme dersom de
store selskapene velger å samarbeide, eventuelt fusjonere. Selskapenes investeringsevne
er ikke avhengig av størrelsen på selskapet.
Det avgjørende er NVEs inntektsrammer satt
opp mot selskapets nett, oppgaver og det
enkelte selskapets evne til å drive kostnadseffektivt. Dersom man ser på selskapenes
egenkapitalprosent trekker denne likevel i
retning av at de små og mellomstore nettselskapene står best skodd.

SPAREBANKMODELLEN
Defo vil argumentere for at den beste løsningen
er at nettselskapene går sammen i allianser
som har likhetstrekk med det vi kjenner
fra sparebankmodellen. Her kombineres det
forhold at man tar ut synergieffekter og et
effektivt samarbeid på en rekke områder,
samtidig som selskapene kan ivareta leveringssikkerhet og beredskap med sin lokale

Uavhengig av hva Reiten-utvalget kommer
frem til er Defo opptatt av at nettstrukturen
ikke skal være styrt av politisk tvang. Det må
være der eierne selv ser behovet for større
enheter at sammenslåinger har livets rett.
Politisk tvang vil bare føre til mislykkede
fusjoner og samfunnsøkonomiske uheldige
selskaper.
Vi ser at prisen på nettleie har hatt en jevn
nedadgående trend hvor kunden får lavere
strømkostnader. Feil og avbrudd har også
hatt en positiv nedadgående kurve de seneste
årene. Kundene er villige til å betale for en
god kvalitet på beredskap når stadig flere blir
mer og mer avhengig av strømmen.

FÆRRE DRIFTSSENTRALER
Statnett har i sitt notat til Reiten-utvalget samt
i sine kommentarer til EU-direktiv påpekt at
det er en fordel at de får færre driftssentraler
å forholde seg til. Statnett forholder seg i dag
til driftssentralene som er eid av regionalnettseierne og noen få driftssentraler som i hovedsak styrer distribusjonsnett, men som også
styrer litt regionalnett som de også ofte eier.
På samme måte som regionalnett med
sentralnettfunksjon bør avhendes til Statnett
kan det gjøres på samme måte i grensesnittet
mellom distribusjonsnett og regionalnett.
Distribusjonsnettseiere som også eier nett
med regionalnetts funksjon kan avhende
dette til områdets regionalnettseier. Dette
vil medføre færre driftssentraler for Statnett
og forholde seg til. Statnett forholder seg
ikke til distribusjonsnett i dag slik at de mindre
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driftssentralene eid og drevet av distribusjonsnettseiere, faller utenfor problemstillingen
Statnett tar opp.
Disse driftssentralene er også meget viktige
for å opprettholde den gode beredskapen
som er utenfor de største byene i dag. Beredskapen vil bli sterkt svekket dersom det kun
skal være noen få driftssentraler uten lokalkunnskap igjen. Dette har vi flere konkrete
eksempler på der det blir sendt ut mannskaper
uten lokalkunnskap som leter nærmeste i
blinde og må få hjelp av lokale distribusjonsselskaper for å rette feil i deres eget nett.

UHELDIG FOR KUNDENE
De store regionselskapene (R12-gruppen)
vil ha utvidet sine fullmakter til også å gjelde
investeringspålegg og koplingsmyndighet
m.m. i distribusjonsnett. Dette er meget
uheldig for beredskapen utenfor de store
byene. Det vil også påvirke distribusjonsselskapenes mulighet til å unngå lavest mulig
KILE-kostnader (strømavbrudd). Det vil da
være andre enn de som eier nettet som kan
pålegge koplinger i nettet som ikke tjener
kunder eller lokal netteier. Dette vil lett kunne
skje når noen uten eieransvar og lokalkunnskap kan tre koplingsbeslutninger ned over
hode på lokalnettseier. KILE-ordningen vil da
ikke fungere slik den var tenkt. Investeringer
kan også bli bestemt av noen som ikke har
den kunnskapen som trengs for å gjøre mest
samfunnsøkonomiske beslutninger.

«Den beste løsningen
er at nettselskapene
går sammen i allianser
som har likhetstrekk
med det vi kjenner fra
sparebankmodellen»
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Leder:
Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS
Kraftomsetningsutvalget skal vurdere utviklingen av kraftmarkedet i Norge, og drøfte forhold som påvirker rammene for energiselskapene. Kraftomsetningsutvalget skal særlig
se på arbeidet med leverandørsentrisk modell og et felles nordisk sluttbrukermarked.
Kraftomsetningsutvalget skal bidra til at medlemsbedriftene får kunnskap om endringer
som kommer i kraftmarkedet, slik at medlemsbedriftene får anledning til å delta, påvirke
og bringe klarhet i endringer i regelverk.
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Det er forholdsvis store teknologiske forskjeller
mellom de forskjellige leverandørene av KISsystemer til bransjen.
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ELHUBEN
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Det har vært forholdsvis stor aktivitet i utvalget
grunnet arbeidet med Elhuben og forslaget
til ny avregningsforskrift. Utvalget har vært
opptatt av å lage Elhuben kun for det mest
nødvendige i starten. Det må gås trinnvis fram
for ikke å havne i fella som politiet, NAV og
andre har gjort før. Utvalget har vært redd for
at Elhub-prosjektet vil kunne ende med store
økonomiske og tekniske utfordringer ingen i
dag aner rekkevidden av.
Utvalget tror at det vil være behov for
kundesystemer både hos netteier og kraftleverandør i uoverskuelig fremtid. Over tid
vil nok dette medføre at man sentraliserer
arbeidsplasser fra distriktene. Utvalget er redd
for at ELhub-prosjektet blåses opp til en stor
dyr mastodont som ingen er tjent med.
Et eksempel fra vår bransje er de problemene Trønder Energi har hatt med utviklingen
av KIS-system. Når vi vet at det vil bli rundt
2,8 millioner målepunkt i Ehuben, kan man
lure på hva kostnaden med å utvikle denne vil
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Det er stor konkurranse i kraftomsetningen
og det kjennetegnes ved små marginer til
aktørene. Det er også et stort mangfold av
kraftleverandører av forskjellige størrelser som
konkurrerer beinhardt hver dag.
Markedet kjennetegnes også av at det er
de små og mellomstore aktørene som har best
effektivitet, kundetilfredshet og lønnsomhet.
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ende opp i. Trønder Energis prosjekt er også
langt mindre teknisk vanskelig enn det som
legges opp til i Elhuben på sikt.
Det som også kan skape store tekniske
og kostnadsmessige utfordringer er at man
i samme periode skal innføre AMS. Det er
mange av de samme personene som sitter på
kjernekompetansen rundt KIS-systemer og
AMS, som må brukes til å utvikle Elhub.

AVREGNINGSFORSKRIFTEN
Det er en forutsetning for et effektivt marked
at avregningen er transparent og forståelig for
de som benytter seg av markedet. Bruken av
forskuddsbetaling har vist seg å kunne forvirre
kundene. En av årsakene til dette er at kundene sjeldent er godt orientert om størrelsen
på forskuddet og hvordan dette blir beregnet.
I mange tilfeller har kundene ikke vært tilstrekkelig orientert om bruken av forskuddsbetaling
fra kraftleverandørenes side. Ved forskuddsbetaling vil risikoen ved leverandørens eventuelle likviditetsproblemer flyttes over på kunden.
På den annen side kan det bli vanskelig
for ikke-kapitalsterke selskaper eller nyetablerere å drive med kraftomsetning uten å ta
forskuddsbetaling. De har ofte en begrenset
mulighet til å skaffe seg nok kapital. I høringsnotatet blir forskuddsbetaling og akontobetaling likestilt. Vi erfarer at kunder etterspør
produkter som gir en jevn faktura over året.
Det er meget uheldig dersom produkter som
kan hjelpe kundene til å få bedre kontroll på
sin økonomi blir forbudt. Utvalget ønsker derfor om a konto til slike formål ikke blir forbudt.

INGEN SÆRREGLER
Når det gjelder dårlige betalere er det erfaringsmessig god kundebehandling å gi disse
mulighet til å styre sin økonomi gjennom forskuddsbetaling. Uten mulighet til å forskudds-

fakturere dårlige betalere, vil disse kunne
havne i situasjoner hvor strømmen blir stengt.
Stenging av strømleveransen til kundene er
ikke ønskelig, verken fra kundens eller nettselskapets side, og vi fryktet at stengebehovet kan øke uten forskuddsbetaling for
akkurat denne kundegruppen.
Utvalget har fått informasjon om at det
muligens bare vil være Norge som eventuelt
vil innføre et forbud mot forskuddsfakturering.
Dersom ingen av våre nordiske naboer
eller EU ser ut til å ville ha et forbud mot
forskuddsbetaling, må dette tas i betrakting
ved vurderingen av et eventuelt forbud. Det er
uheldig med særnorske forskrifter når vi går
mot et felles nordisk og europeisk marked og
det vil være konkurransevridende i disfavør av
norske kraftleverandører.
Dersom forskuddsbetaling for forbrukere
fremdeles blir tillatt vil vi påpeke viktigheten
av å lage regler som forhindrer misbruk av
pris og tidsperiode. Når det gjelder næringskunder så må det mellom profesjonelle parter
være full avtalefrihet.
Utvalget mener også at det ikke kan være
forbud mot forskuddsfakturering for noen
næringslivskunder, ikke bare kunder med
forbruk over 100 000 kWh i årsforbruk.
Dagens standard nettleieavtale forhandlet
fram av bransjen og forbrukerombud, gir mulighet til kredittsikring, denne må videreføres.
Utvalget er i utgangspunktet fornøyd med
at NVE vil videreføre muligheten til å stipulere
forbruk ved manglende avlesing. At mange
må innføre avregning hver måned for alle
kunder før man har fått på plass AMS-målere,
er imidlertid en utfordring som ikke er blitt
drøftet i høringsdokumentet.
Defo og KS Bedrift har sendt to brev til NVE
med mange viktige spørsmål. Utvalget anser
fremdeles mange spørsmål som uavklart.

«Det er uheldig med særnorske forskrifter»
Årsmelding 2013
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Defo/KSBs felles kraftomsetningsutvalg

Defos utadrettede virksomhet gjennom egne og eksterne medier er av stor
betydning for organisasjonens virksomhet og omverdenens oppfatning av
oss. I 2013 har Defo vært aktiv i media både gjennom egne og eksterne.
NettOpp og www.defo.no er brukt mer enn noen gang før, og Defo har også
vært synlig i fagtidsskrifter, aviser og radio.

NettOpp
NettOpp skal være et et medlemsblad for
Distriktenes energiforening, Defo. Samtidig
skal det være tilgjengelig for allmennheten,
for media og for andre i energibransjen
som vil holde seg orientert om de sakene
Defo til enhver tid er opptatt av.
I 2013 kom NettOpp ut med 20 ordinære
utgaver og én ekstrautgave. To av utgavene
var også i trykt format for utdeling under
konferanser – én tosiders utgave i anledning
Defos årsmøte med fagdag 2013 i juni, og én
firesiders utgave i anledning Norges energidager 2013 i oktober.

NYE MEDLEMMER
Året 2013 ble så positivt sett fra Defos synspunkt at det måtte en ekstrautgave til rett over
nyåret. Temaet var nye medlemmer til Defo,
og over tre sider ble de nye medlemmene
Svorka Energi AS, Hemne Kraftlag SA og
Selbu Energiverk AS presentert. Defo takket
for tilliten og lovte å holde trøkket.
Flere nye medlemmer trykket på ringeklokka
til Defo i første halvår. Det var Notodden
Energi AS som kom i april og ble presentert
i NettOpp nr 7, og det var Stange Energi AS
som kom i juni og ble presentert i nr 11.
Økt aktivitet for medlemmene krever også
gode arbeidsforhold. Fra 1. januar 2013 var
Defos administrasjon på plass i nye lokaler i
Dronning Eufemias gate 16 i Bjørvika. I NettOpps ordinære utgave nr 1 ble de nye lokalene behørig presentert, også med veikart.
I samme utgave var førstesideoppslaget at
Defo balanserte på Pareto. Knut Lockerts
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foredrag på Paretokonferansen 17. januar
var med på å skape balanse i en ofte ensidig
strukturdebatt i denne konferansen.
Så helt balansert var vel neppe det Pareto
kunne legge fram da Knut Lockert i en kommentarspalte i NettOpp nr 3 karakteriserte Paretorapporten som «På grensen til det useriøse».
Hovedoppslaget i utgave 3 var imidlertid
et spørsmål om bransjen holdes for narr.
OED har skapt usikkerhet om AMS-ordningen
og arbeidet med regionalnettsordningen har
fått en bråstopp.

SMÅ VS STORE
I forbindelse med AMS-utsettelsen sendte
Defo og KS Bedrift Energi et innspill til NVE.
Budskapet var først og fremst at NVE må
stole på nettselskapenes vurdering, skriver
NettOpp i utgave 4.
I utgave 5 presenteres noen signaler fra
den borgerlige fløy om nettframtida ved et
eventuelt regjeringskifte, og i nr 6 er Pareto
igjen i søkelyset:
«Konklusjon uten dekning» var tittelen,
og Knut Lockert uttalte at «– Pareto har ikke
dekning for å konkludere med at de minste
selskapene i gjennomsnitt har hyppigere og
lengre avbrudd enn de store. Det er ikke det
som måles.»
I nr 8 viser Defo klart hva de mener om de
store kraftselskapenes forhold til små kommuner. Det vises til fagbladet Energi som
avslører at store kraftselskaper nedprioriterer
små kommuner etter en kald økonomisk
beregning. «– Dette viser at beredskap og
leveringssikkerhet er best i en desentralisert
struktur», sa leder i Defos strukturutvalg i en
kommentar til NettOpp.

TOPPEN AV NORGE
Under Defos årsmøte med fagdag i Honningsvåg
og Nordkapp i juni fikk deltagerne oppleve
toppen av Norge fra sin beste side, og de fikk
høre om de mange muligheter som finnes i
området. Men også Defo må ta vare på sine
muligheter. På årsmøtet fikk Defo styrket
sine muligheter til å imøtekomme de stadig
større kravene til organisasjonens arbeid. En
økt budsjettramme la et godt grunnlag for å
kunne følge opp de forventningene som nå
stilles fra medlemmer og myndigheter.
I utgave nr 12 kom det et par gode nyheter
til Nord-Norge. Alta Kraftlag fikk konsesjon
for bygging og drift av Skoddevarre trafostasjon etter en langdryg behandlingstid.
Da OED bestemte at Lofotringen skulle tas
inn i sentralnettet, uttalte adm. direktør Jacob
Normann Jacobsen i Trollfjord Kraft AS at det
er det største som har skjedd i selskapets
75 år lange historie.
Så lenge som 75 år har ikke Defo eksistert,
men det var likevel en stor begivenhet i organisasjonens historie da Arvid Bekjorden ble
ansatt som rådgiver fra 1. september. «Hans
brede bransjeerfaring fra smått og stort, og fra
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inn- og utland, gjør ham godt egnet til å serve
medlemmenes behov i god Defo-ånd», skrev
NettOpp i utgave nr 12.
I utgave nr 14 kunne NettOpp fortelle at
Hardanger Energi AS fant en lokal løsning da
NVE sviktet. NVEs manglende fleksibilitet var
i ferd med å stoppe viktig nettutbygging, men
hardingene er ikke så lett å stoppe.

VIL LA SEG HØRE
I utgave nr 15 hadde NettOpp et hovedoppslag om at Defo vil la seg høre. I en
hektisk høst med høringer og endringsforslag på agendaen, lovte Defo at OED og NVE
skulle få høre om Defos meninger.
Og høringer ble det, både om endringer i
kontrollforskriften med blant annet viktige forslag om minimumsavkastningen og KILE-ordningen, og om EUs Tredje energimarkedspakke.
I utgave nr 16 fikk NVE og alle deltagerne
på energikonferansen Norges energidager,
klar beskjed om at det er lokale everk som
bygger Distrikts-Norge. Det var hovedoppslaget i NettOpp nr 16 som også ble trykt
og delt ut på Holmenkollen Park. I samme
utgave ble HemneNett og deres fiberprosjekt
presentert. Det ble også advart mot å fjerne
minimumsavkastningen helt. Da vil en tilfeldig
orkan eller en uheldig regulering kunne føre
til konkurs.

BANKMODELLEN
I NettOpp nr 17 ble banktankene lansert for
første gang. Det vil si tanker om at energibransjen kan bygge sin organisasjon på et
godt gjennomprøvd system, nemlig sparebankmodellen. Lokale sparebanker er som
lokale energiselskaper, de er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet og leverer livsviktige
funksjoner for at et moderne samfunn skal
kunne fungere.
I en rapport om sparebankers betydning for
norsk næringsliv er det blant annet konkludert
med at tilstedeværelsen av lokale sparebanker i en kommune bidrar til bedre kapitaltilgang, og at de gjøre det like bra som andre
med hensyn til vekst og lønnsomhet. Dette er
også i tråd med økonomisk teori, hevdes det
i rapporten.
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Leder av Defos beredskapsutvalg Jan-Erik
Brattbakk følger opp med kundefokus. Han
opplever at kundenes krav til hva som er tilfredsstillende leveringskvalitet stadig skjerpes.
Hans eget selskap Ringeriks-Kraft Nett AS
merker spesielt økte krav fra kundene i forbindelse med beredskap og respons på avbrudd.
Problemstillingen blir fulgt opp i utgave
nr 10 der Knut Lockert i en kommentarspalte
tar for seg nedprioriteringen av strøm utenfor
Stor-Oslo. Han viser til at i rimelig nærhet til
Oslo blir småsteder nedprioritert når strømmen blir bort. I inntil fire døgn kan strømkunder i kommune på det sentrale Østlandet
måtte regne med å være uten strøm. «Sånn
kan vi ikke ha det», konkluderer Knut Lockert.
– Når vi forsyner noe av de mest værharde
områdene i landet vårt, må vi bygge opp beredskapen slik at strømforsyningen kan sikres
helt ut til den ytterste nakne øy, sier elverksjef
Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag i
Honningsvåg – i samme utgave av NettOpp.

REITEN-UTVALGET
Olje- og energiminister Ola Borten Moe nedsatte i mai en ekspertgruppe for å gå gjennom
den langsiktige utviklingen av strømnettet i
Norge. Gruppen består av advokat Kristin
Bjella og professor Lars Sørgard, og med
Eivind Reiten som leder. I mandatet til denne
gruppen, som blir kalt Reiten-utvalget, heter
det blant annet at «nettorganiseringen skal
bidra til å sikre samfunnet en hensiktsmessig
infrastruktur for strømforsyningen og at
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Store kraftselskaper nedprioriterer små kommuner etter en kald
økonomisk beregning, avslører fagbladet Energi. – Dette viser
at beredskap og leveringssikkerhet er best i en desentralisert
struktur, sier leder av Defos strukturutvalg, Andres Sætre.
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– Et regjeringsskifte til høsten vil neppe føre til de store
endringer for nettselskapene, sier daglig leder Knut Lockert
i Defo. Økt nettleie i distriktene og brukerrepresentasjon i
Statnett, er sannsynlige endringer.
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nettselskaper sørger for en sikker, effektiv og
miljøvennlig strømforsyning og nettilknytning
for de som ber om det.». Blant de oppgavene
som er definert for utvalget, kan nevnes at de
skal drøfte hvilke oppgaver overføringsnettet
skal ha i Norge på lang sikt, og vurdere hva
som er en hensiktsmessig nettorganisering.
Defo mener det er viktig å diskutere hvordan
vi kan få en best mulig nettorganisering til det
beste for kundene før man ser på virkemidlene.
Det ble imidlertid advart mot en storstilt fusjonering. Det vil ikke løse utfordringene i nettet
på investeringssiden og etter Defos skjønn vil
dette kunne svekke beredskapen til landets
strømkunder i utkanten av de store byene.
Reiten-utvalget ble oppfordret til å se
nærmere på sparebankmodellen og legge til
rette for at bransjen gjennom rapporten kan
arbeide for slike løsninger med de fordeler
dette innebærer for lokalsamfunnets og netteiernes kunder.

Defos hjemmeside
Defos hjemmeside www.defo.no er under
stadig vurdering med tanke på forbedringer,
og endringer gjøres når det er nødvendig.
De mest aktuelle Defo-nyhetene finner du
under Defo-nytt og i medlemsbladet NettOpp
som legges ut på forsida med den siste utgaven. Du kan også lett finne fram til tidligere
utgaver av NettOpp og utgivelsesplanen.
Under Aktuelt finner du informasjon om
årsmøtet med fagdag og påmeldingsmuligheter, årsmeldinger, høringsuttalelser og
møtereferater.

GOD LESBARHET
Defo gjennomførte høsten 2013 en spørreundersøkelse for å evaluere egen hjemmeside. Nesten 90 prosent av de spurte synes å
være rimelig fornøyd med Defos hjemmeside.
God lesbarhet er framhevet som det mest

positive, men det er et forbedringspotensial
som Defo vil ta tak i.
Nesten 80 prosent svarte at de besøker
Defos hjemmeside månedlig eller oftere. Om
årsaken til besøket svarer de fleste at det
er for å laste ned NettOpp, men nesten like
mange svarer at de leser Defo-nytt og skaffer
seg generell informasjon. Hele 75 prosent fant
det de var ute etter, og 23 prosent fant delvis
det de lette etter.

FORBEDRING
Selv om resultatet for det meste er svært
positivt, er det forbedringspotensial når det
gjelder flere forhold.
Både søkefunksjon, tilgjengelighet til den
informasjon man søker og bruk av bilder,
bør kunne forbedres i henhold til de tilbakemeldinger vi har fått fra brukerne.

BERG-OG-DAL-BANE
Når inntektsrammen svinger fra år til år som
en berg-og-dal-bane, blir nettreguleringen en
uforutsigbarhet vi ikke kan leve med, skrev
NettOpp i utgave nr 19. Defo mener det må en
endring til, og det hadde også NVE oppdaget.
Da var da Defos Arne Nybråten tok for seg
den forventede utviklingen av inntektsrammen
over en periode fra 2008 til 2016 at det ble
avslørt en trend som best kan karakteriseres
som berg-og-dal-bane. Etter et rekordhøyt
løft fra 2012 til 2013 vil inntektsrammen for
norske nettselskap falle med om lag 20 prosent, eller fire milliarder kroner, i 2014. Deretter ligger det an til en liten økning i 2015 og
så et kraftig sprang opp igjen i 2016.
I et møte med NVE den 20. november fikk
Defo forståelse for sin synliggjøring av konsekvensene på sikt. NVE er åpne for å gjøre
endringer som utjevner disse svingningene for
2015 og 2016, men dessverre er det for seint
for 2014.
I desemberutgaven av NettOpp var det tid
for å ønske god jul og et riktig godt og arbeidsomt nytt år. Og mye arbeid blir det fram mot
en spennende energiframtid med gode levedyktige små og mellomstore energiselskaper.
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Virksomheten

Virksomheten

– Hvorfor skal ikke den samme økonomiske
teorien også gjelde for nettselskaper, spør
redaktør Bjarne Langseth.
I utgave nr 20 så vi nærmere på hvordan
sparebankene har organisert seg og hvilke
fordeler de har oppnådd. Konsernstrukturen
i Eika Gruppen viser at de kan tilby svært
mange tjenester til de enkelte banker. Produkt
og marked innbefatter blant annet forsikring,
kapitalforvaltning og eiendomsmegling.
It/infrastruktur er felles, likedan HR, administrasjon, strategi og økonomi. Innenfor
virksomhetsområdet Bank er det viktigste å
skape kostnadseffektive løsninger på områder
der den enkelte bank selv er for liten.
De som har tatt ut alle synergier på Eikasamarbeidet i løpet av de siste 10–15 årene,
har dobbelt så høyt overskudd som de som
la seg bakpå og ikke ville være med i fullt
samarbeid. Synergiene av sentrale kostnader
og prosjekter oppstår ute i bankene. Eika
Gruppen har de siste tre årene hatt Norges
mest fornøyde bedriftskunder.
– De gode erfaringene med denne bankstrukturen er årsaken til at Defo nå er på
offensiven for å diskutere tilsvarende løsninger blant våre medlemmer, sier daglig leder
Knut Lockert i Defo til NettOpp.
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Eksterne medier
I tillegg til de mediene som Defo selv utgir,
er det viktig at organisasjonen er synlig i
aviser, fagpresse og radio/tv der aktuelle
energisaker presenteres og debatteres.
Defo har en utstrakt mediekontakt og tar
ofte initiativ til å sette dagsorden på saker
vi er opptatt av.

ARTIKLER OG KOMMENTARER
Noen eksempler på artikler og
innlegg fra Defo:
s «Slett avkastning på nett» var Finansavisens tittel i en artikkel onsdag 20. februar.
Bakgrunnen var at Pareto konkluderer med at
nettselskapene hadde i 2011 den laveste avkastningen de har sett, og at konsolideringen i
bransjen står på stedet hvil.
Daglig leder Knut Lockert i Defo får slippe
til med en kommentar i artikkelen, der han
reagerer på Paretos konklusjon om at store
selskaper har mindre avbrudd og kortere
avbrudd enn de små selskapene.
– Hvis Eidsiva overtar Valdres Energi er det
ingen grunn til å tro at Eidsiva vil levere bedre
til Valdres, sier han. – Nettselskapene vil gjerne
slite i randsonen i forhold til områdene de har
ansvaret for. De vil putte mest ressurser
der konsekvensene er størst ved utfall. At
store selskaper har lavest utfall skyldes at de
ligger der de ligger. I et stort nytt selskap vil
utfallsrisikoen være størst i randsonen.
s I en artikkel over fire sider tar fagbladet
Energi i sin aprilutgave for seg konsekvensene
etter strømbrudd i tre Østfold-kommuner der
det tok svært lang tid å få strømmen tilbake.
Ordførerne mener at de store kraftselskapene
spekulerer i hvor det er mest gunstig å få strømutfall. De nedprioriterer små kommuner og bruker
penger der strømbrudd koster dem mest.
De har en kald økonomisk beregning på dette.
Hafslund beklager strømbruddene i Østfold, men sier at kommunene likevel må være
forberedt på utkobling i fire døgn.
I en kommentar i Energi reagerer Defo på at
små selskaper blir regnet som mindre pålitelige enn de store. – Det er ikke dekning for en
slik konklusjon, sier Knut Lockert til Energi.
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– Konklusjonen er bygd på en statistikk over
antall avbrudd per sluttbruker, og ikke hvilke
selskap som er skyld i disse avbruddene.
Lockert viser til at i dette tilfellet lå feilen
i overliggende nett eid av Hafslund. Likevel er det de lokale nettselskapene som blir
registrert med avbrudd fordi det er de lokale
selskapenes kunder som blir rammet.
s Også i etermedia blir Defo hørt. På den
sommervarme fredagen den 19. juli gikk det
hett for seg i NRK P1s Her og Nå da Defos
Knut Lockert og Høyres Siri Meling braket
sammen i debatt om nettstruktur i Norge.
Meling mente blant annet at sammenslåinger
til større enheter må tvinges fram gjennom
reguleringer.
– Dette må eierne selv få bestemme etter
vurdering av blant annet hva sammeslåinger
kan bety for beredskapen for kundene, sa
Knut Lockert.
s I en artikkel i Nationen den 3. august går
daglig leder Knut Lockert i Defo igjen ut å
forsvarer opprettholdelse av små nettselskap.
– Færre strømleverandører vil gi lavere kvalitet
på forsyningen i distriktene, sier han.
Lockert uttrykte også overraskelse over
at Borten Moe ivrer for sentralisering. Det
vil jo få store konsekvenser for beredskapen
og leveringskvaliteten i distriktene om det
blir en stor sentralisering av nettselskapene,
sier Lockert og viser til eksemplene fra
Østfold.
s «Bevar lokale energiverk» var tittelen på en
kronikk i Adresseavisen 29. august av daglig
leder Knut Lockert i Defo. «Det synes å være
en bemerkelsesverdig enighet om at her er
det bare å kvitte seg med veldrevne og godt
forankrede lokale energiverk. På tide å
våkne», skriver Lockert blant annet, og avslutter
slik: «I spørsmålet om antall energiselskaper i
Norge må vi ikke glemme de politiske ambisjoner og den verdiskapning som faktisk foregår i distriktene. La ikke sneversynte regnestykker blottet for langsiktighet og politiske
ambisjoner være retningsgivende i denne
viktige strukturdebatten.»

BILAG I ENERGI
I forbindelse med Defos årsmøte med fagdag lager fagbladet Energi et eget bilag om
problemstillinger som engasjerer Defo og våre
medlemmer. I 2013 hadde dette bilaget fått
navnet Distriktsenergi. Det ble produsert til
Defos årsmøte med fagdag og lagt ut i mappene til alle deltagere.
Hovedoppslaget var at alle vil ha Lofotringen
inn i sentralnettet, men OED drøyer med beslutningen. I mellomtiden må Trollfjord Kraft og
Lofotkraft tåle en ekstrem økonomisk risiko.
Lederen av Defos strukturutvalg, Andres
Sætre, er intervjuet og han mener at snever-
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synte regnestykker preger debatten om antall
nettselskaper.
– Det eneste vi har sett er økonomiske
vurderinger. Beredskapsmessige hensyn er
det overhode ikke tatt hensyn til, sier Sætre
blant annet.
I et intervju med Knut Lockert blir det blant
annet pekt på Defos sårbarhet med bakgrunn
i bare èn «og en halv» ansatt, selv om medlemmene aktivt trekkes med gjennom fagutvalgene. Lockert uttrykte et sterkt ønske om
å kunne få èn til i administrasjonen, som da vil
bli mindre sårbar.
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Trollkjerring

Regnskap
«Et svært aktivt år»
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DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Balanse pr. 31.12.13
31.12.13

31.12.12

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

5 408 184

4 062 348

0

919 910

5 408 184

4 982 258

Driftskostnader

EIENDELER

31.12.13

31.12.12

Anleggsmidler

11 571

11 571

Anleggsmidler

11 571

11 571

109 657

109 657

1 895 516

1 895 516

Omløpsmidler
Kundefordringer / andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Lønnskostnad

2 553 901

1 980 905

Forsk.betalte kostnader

Annen driftskostnad

3 190 091

3 001 176

Sum omløpsmidler

2 005 173

2 005 173

Sum driftskostnader

5 743 992

4 982 081
SUM EIENDELER

2 016 744

2 016 744

0

0

Annen egenkapital

1 236 675

1 457 040

Sum opptjent egenkapital

1 236 675

1 457 040

SUM EGENKAPITAL

1 236 675

1 457 040

Avsetning for forpliktelser

0

0

Annen langsiktig gjeld

0

0

78 570

221 011

Skyldig offentlige avgifter

137 634

115 169

Annen kortsiktig gjeld

202 702

167 849

Sum kortsiktig gjeld

418 906

504 028

1 655 581

1 961 069

DRIFTSRESULTAT

-335 808
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EGENKAPITAL OG GJELD
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Egenkapital

Finansinntekter

Innskutt egenkapital

Annen renteinntekt

56 834

59 440

Sum finansinntekter

56 834

59 440

Finanskostnader
Annen finanskostnad

597

411

Sum finanskostnader

597

411

56 237

59 029

NETTO FINANSPOSTER

Ordinært res. før skattekostnad

-279 571

59 206

0

0

-279 571

59 206

Ekstraordinære inntekter / kostnader

0

0

ÅRSRESULTAT (underskudd 2013)

-279 571

59 206

Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat: Underskudd 2013

Opptjent egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Overføringer
Overføring annen egenkapital

-279 571

-6 744

SUM OVERFØRINGER

-279 571

-6 744

Eilif Amundsen

Per-Erik Ramstad

Alf Vee Midtun
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Jan-Erik Brattbakk

Bjørg Brestad

Anders Rønning
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Regnskap

Regnskap

Resultatregnskap

Regnskap

Regnskap
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Medlemmene
«Det å stå samlet er en styrke»
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Muligheter på topp

Defo er styrket

Defos årsmøte med fagdag i Honningsvåg og Nordkapp ble en samling om
muligheter på toppen av Norge. Gode aktuelle foredrag ga inspirasjon, og
nordområdene kom i fokus både gjennom ord og opplevelser.

Defo har styrket sin posisjon gjennom økt medlemstall. Men også kravene
til organisasjonens arbeid er blitt større. Nå har årsmøtet styrket Defos
muligheter til å møte disse kravene.

Deltagerne fikk se Finnmark fra sin aller beste
side i sol og varme. En natur full av sjøfugl,
en vind som sto stille og en sol som aldri gikk
ned. Mye var idyll, men det var ikke vanskelig
å forestille seg hvor vanskelig det kan være
vinterstid å holde strømforsyningen ved like til
en så spredt og værutsatt befolkning. Men det
var nordområdenes muligheter som ble mest
vektlagt – og de er mange.

mellom Varangerbotn og Skogfoss, og han
vil intensivere samarbeidet om utviklingen
av Nord-Norge. Men både Auke Lont og
nordområdenes framtid er avhengig av flere
ting. En forbruksutvikling, som ikke er slik vi
trodde for noen år siden – og oppegående
folk med kompetanse i lokalmiljøene. For
alt kan ikke styres fra Oslo, det blir for langt
borte.

Ved å vedta en økt budsjettramme for 2013
har årsmøtet lagt et godt grunnlag for at Defo
skal kunne følge opp de forventningene som
nå stilles fra medlemmer og myndigheter.
Rammebetingelser og den pågående strukturdebatten understreker betydningen av å ha

BYGGERE

HÅPEFULL

John Masvik fra Finnmark Kraft AS vil satse
på byggerne mer enn på museumsvokterne
og sette sammen brikkene nett, vindkraft,
vannkraft, olje og gass slik at det skapes
verdier i Finnmark. Johan Petter Barlindhaug
fra North Energy ser et nordnorsk framtidsbilde der Barentshavet er Norges viktigste
petroleumsregion, der Finnmark er brohode til
ressursene i Barentshavet og hvor nordnorsk
styrke og attraktivitet vektlegges.
Statnetts konsernsjef Auke Lont skal til
Skaidi med nytt nett så fort det lar seg gjøre,
han venter på Lofotringen, investerer stort

Thorvald Stoltenberg, som har levd en stund,
har erfart at «langt borte» ikke eksisterer lenger, og at dette har gitt oss ekstra utfordringer
som bare kan løses med samarbeid. Barentssamarbeidet, som han tok initiativet til, er i
ferd med å bli en modell for internasjonalt
samarbeid ellers i Europa.
Mulighetene er mange for Finnmark, for
nordområdene og for energibransjen. Men
truslene er også der, så kanskje vi skal se på
framtiden slik Thorvald Stoltenberg ser det:
– Jeg er ikke optimist, jeg er ikke pessimist
– jeg er håpefull.

et tydelig talerør for de små og mellomstore
energiverkene.
Med dette vedtaket kan Defo nå styrke
sin kompetanse, øke fokuset mot utvalgenes arbeid og redusere sårbarheten i administrasjonen.

±RSMTEDELTAGERE I FULL FART FOR Í OPPLEVE FUGLELIVET I 'JESVRTAPPAN .ATURRESERVAT

3KARV PÍ TOPPEN AV .ORGE

Kompetent æresmedlem
Det er i hvert fall ikke tvil om kompetansen til Defos nye æresmedlem.
Ingen kan matche Arne Nybråten når det gjelder nettregulering.
Arne Nybråten fra VOKKS er med sine kunnskaper om nettreguleringens irrganger en
svært viktig mann for Defos medlemmer, for
NVE som lytter til hans råd, og for utviklingen
av et best mulig nettregime i Norge. For dette
arbeidet ble han på Defos årsmøte med fagdag utnevnt til Defos tredje æresmedlem – og
det på selveste Nordkapp-platået.
)NGEN KAN MATCHE $EFOS NYE RES
medlem når det gjelder nettregulering.
Deltagerne fikk se Finnmark fra sin aller beste side i sol og varme.
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Glimt fra årsmøtet 2013

Fem nye medlemmer i Defo

Lokal løsning da NVE sviktet

Året 2013 startet svært godt for Distriktenes energiforening, Defo, med tre
nye medlemmer fra nyttår. Det var Hemne Kraftlag SA i Kyrksæterøra, Svorka
Energi AS i Surnadal og Selbu Energiverk i Selbu. I april kom Notodden
Energi AS inn i foldene, og i juni sa Stange Energi AS ja til Defo-fellesskapet.
Her kan du se en kort presentasjon av Defos nye medlemmer:

NVEs manglende fleksibilitet var i ferd med å stoppe viktig nettutbygging.
Da fant hardingene en lokal løsning slik at ny fornybar energi kunne komme
ut på nettet.

SVORKA ENERGI AS er et vertikalintegrert
energiselskap med hovedkontor i Surnadal i
Møre og Romsdal. Selskapet eies av Rindal,
Halsa og Surnadal kommuner, samt Møre og
Romsdal fylkeskommune. Selskapet er nettkonsesjonær for de tre eierkommunene, som
til sammen har om lag 10 000 innbyggere.
Antall målepunkter er i overkant av 6 000.
I tillegg til nettvirksomheten har Svorka
Energi også om lag 100 GWh vannkraftproduksjon gjennom tre heleide kraftverk og
to anlegg som er deleide 50/50 med Statkraft.

HEMNE KRAFTLAG SA er et samvirkeforetak lokalisert på Kyrksæterøra i Sør
Trøndelag fylke og eid av kundene i Hemne
og Snillfjord kommuner. Disse kommunene
utgjør også konsesjonsområdet. I konsernet
er det 58 ansatte, hvorav 22 er ansatt i morselskapet.
Nettvirksomheten er den største kjernevirksomheten med 4 400 kunder fordelt på et
distribusjonsnett på 850 kilometer.
Den konkurransebaserte kraftomsetningen er den andre kjernevirksomheten. I eget
konsesjonsområde har Hemne Kraftlag en
markedsandel på 87 prosent.

SELBU ENERGIVERK AS er et vertikalintegrert aksjeselskap som er 100 prosent
eid av Selbu kommune i Sør Trøndelag, og har
20 ansatte. Virksomheten er innenfor nettdrift,
med både distribusjonsnett og regionalnett,
hvor det overføres ca 65 GWh til 2 700 kunder
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årlig. Selskapet har også kraftomsetning i
konsesjonsområdet, som er Selbu kommune,
og kraftproduksjon i tre kraftstasjoner som
produserer 122 GWh i året. SEV er også eier
av bredbånd og kabel-TV-selskapet Neanett
AS. Den totale omsetningen i SEV er om lag
75 millioner kroner.

NOTODDEN ENERGI AS er 100 prosent
eid av Notodden kommune i Telemark fylke.
Notodden Energi Nett AS er et aktivt lokalt
nettselskapet med om lag 7 400 nettkunder
og er en infrastrukturleverandør også på
andre områder. Gjennom eierskapet i Go Link
AS leveres bredbåndsaksess til bedrift, enten
via sort fiber, radiolink eller via leide telelinjer.
Selskapet er også leverandør av Altiboxkonseptet. I dag har morselskapet Notodden
Energi AS 42 ansatte og én lærling. Den årlige
omsetningen var i 2011 105 millioner kroner.

STANGE ENERGI AS i Hedmark er organisert som konsern, har totalt 50 ansatte, og er
100 prosent eid av Stange kommune. Stange
Energi Nett har om lag 10 400 nettkunder og
ansvar for bygging, drift og vedlikehold av
fordelingsnettet i Stange kommune. Selskapet
bygger også ut fiber som leies ut til Eidsiva
Bredbånd.
Stange Energi Marked ivaretar kundeservice for alle selskapene i konsernet. De
omsatte i 2012 om lag 170 GWh, og selger
også luft til luft-varmepumpe til privat- og
bedriftsmarkedet i Hedmark.

NVE hadde gitt konsesjon til tre nye planlagte
kraftverk i Hardanger. Dette medførte at Odda
Energi AS og Hardanger Energi AS måtte
investere i et nytt utvekslingspunkt mot Odda.
Det vil gi kapasitet for de nye produsentene
både inn på eget nett og videre til overliggende
nett. En andel av denne investeringen skal
nettselskapet kunne fakturere produsentene
som anleggsbidrag.

UTEN FLEKSIBILITET
Det er den nye produksjonen som er utløsende for byggingen. Konsesjonene er klar,
men ingen har gjort investeringsbeslutninger.
Hardanger Energi kunne få en avtale betinget
av investeringsbeslutning. Likevel valgte NVE
å følge regelverket strikt uten vilje til en fleksibilitet som kunne sikre at ny fornybar energi
kunne komme ut på nettet.
I svaret fra NVE heter det at NVE mener
at det skal foreligge en bindende avtale med
kunden som krever tilknytning for at nettanlegget kan anses som uløst av en kunde.
«I denne konkrete saken så har kraftverkene
fått konsesjon, men ikke tatt noen investeringsbeslutning. Dersom dere da likevel
velger å bygge ut med forutsetning om at
1, 2 eller 3 av kraftverkene kommer til å
tilknytte seg uten noen bindende avtale som
forplikter kraftutbygger til å betale, vil investeringene ikke anses som utløst av kunde.»

selskapet mister retten til anleggsbidrag. Vi
fant en løsning som tilfredsstiller regelverket
fra NVE, men uten at vi fikk hjelp fra NVE, sier
Sandvik, som fikk en av produsentene til å
garantere for anleggsbidraget.
– I dette tilfellet er det inngått en avtale med
en av utbyggerne i det andre nettselskapet
og en skulle tru at dette var nok for å kunne
få rett til å kreve inn anleggsbidrag fra våre
tilknytningskunder også.
Men kravet fra NVE har vært at Hardanger
Energi må få en av sine framtidige produsenter til å garantere for anleggsbidrag for
å kunne ta anleggsbidrag innenfor 10 årsfristen. Sandvik mener at når hele prosessen
er satt i gang fordi det kommer mye ny produksjon, er det meningsløst at kraftutbyggere
overfor hvert sitt nettselskap må garantere
for anleggsbidrag som hvert nettselskap skal
kreve inn.
– Vi gjør det fordi det er noen som trenger
kraftigere nett for å få ut produksjonen sin.
Det bør ikke være problemer å forstå at dette
blir gjort fordi ny fornybar energi skal få komme ut på nettet, avslutter Harald Sandvik.

UTEN HJELP FRA NVE
– Det er en unødvendig streng regel NVE har
laget, sier adm. direktør Harald Sandvik i
Hardanger Energi. – Den setter enten utbygger eller nettselskap i en veldig vanskelig
situasjon som også kan medføre at nett-

Årsmelding 2013

$A .6% IKKE VILLE VISE mEKSIBILITET FOR Í FÍ NY FORNYBAR ENERGI
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Når inntektsrammen svinger fra år til år som en berg-og-dal-bane, blir
nettreguleringen en uforutsigbarhet vi ikke kan leve med. En endring må
komme. Det mener både Defo og NVE.

Alta Kraftlag SA har fått konsesjon
for bygging og drift av Skoddevarre
trafostasjon etter en langdryg
behandlingstid. – Dette er en gladnyhet for hele Altasamfunnet, sier
adm. direktør Per-Erik Ramstad.

Da Defos Arne Nybråten tok for seg den
forventede utviklingen av inntektsrammen
over en periode fra 2008 til 2016, fant han
en trend som best kan karakteriseres som
berg-og-dal-bane. Etter et rekordhøyt løft fra
2012 til 2013, vil inntektsrammene for norske
nettselskaper falle med om lag 20 prosent,
eller fire milliarder kroner, i 2014. Deretter
ligger det an til en liten økning i 2015 og så
et kraftig sprang opp igjen i 2016.
– Det var forventet en viss reduksjon for
2014, men bortimot 20 prosent er betydelig
mer enn det NVE hadde forespeilet oss, sier
Eilif Amundsen som er leder av Defo og
KS Bedrifts felles nettreguleringsutvalg.

PENSJONSKOSTNADER
Begrunnelsen for den store nedgangen fra
2013 til 2014 er flere forhold, blant annet
estimatavvik fra NVE og svingninger i KILE.
Rammen i 2014 er basert på kostnadsgrunnlaget for 2012, der en del selskaper hadde
en betydelig reduksjon i drifts- og vedlikeholdskostnadene hvor pensjonskostnadene

slo kraftig ut i rammen for 2014. Her er
regnskapsføringen mer enn en reell nedgang i pensjonkostnader, noe som gir store
svingninger.
– Regnskapsføring og pensjonskostnadene kan ikke være bestemmende for investeringsnivået i norske kraftnett, og for den
leveringskvaliteten kundene oppnår, sier
Eilif Amundsen.

Det var den 20. juni 2013 at NVE endelig
fattet en positiv beslutning om Skoddevarre
trafostasjon i Alta. Alta Kraftlag SA fikk da
anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse
for bygging og drift av Skoddevare trafostasjon
med en tilhørende 4,5 kilometer lang 132 kV
kraftledning i Alta kommune.
Men veien fram til beslutning har vært lang.
Adm. direktør Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag har gått hardt ut mot NVE for den lange

NVE FORSTÅR
I et møte med NVE den 20. november fikk
Defo forståelse for sin synliggjøring av konsekvensene på sikt. NVE er åpne for gjøre
endringer som utjevner disse svingningene for
2015 og 2016. Men, dessverre er det for seint
for 2014.
– Det er likevel grunn til å gi honnør til NVE
for at de er villig til å se på modellen slik at vi
unngår en berg-og-dal-bane i framtidige år,
og dermed får en mer forutsigbarhet for både
drift og investeringer i nettselskapene, sier
Eilif Amundsen på vegne av Defo og KS
Bedrift Energis felles nettreguleringsutvalg.

n $ETTE ER EN GLADNYHET FOR HELE !LTASAMFUNNET SIER
ADM DIREKTR 0ER %RIK 2AMSTAD I !LTA +RAFTLAG 3!

behandlingstida. I et intervju med Europower
hevdet han blant annet at NVE trenerer saken
ved at de helt siden 2009 har «sendt oss
alle mulige rare tilleggsspørsmål». Ramstad
mente at konsekvensene vil bli enorme ved
et totalhavari på dagens trafostasjon. Han var
også kraftig irritert på det han kaller for «NVEs
skrivebordsperspektiv».

Lofotringen til sentralnettet
OED bestemte 26. juni 2013 at Lofotringen tas inn i sentralnettet forutsatt
at Statnett samtidig overtar hele eieransvaret til anleggene. Dette er en sak
Defo har kjempet for, og løsningen har utløst stor lettelse i lokalsamfunnet.
Lofotringen er en forbindelse i regionalnettet
i Lofoten og Vesterålen. Anlegget eies i dag
av Trollfjord Kraft, Lofotkraft og Statnett. I
1997/98 ble Lofotringen vurdert innlemmet

i sentralnettet, men NVE besluttet da at det
ikke skulle skje. Etter det har det vært et
voksende press fra eierne om at denne
beslutningen skulle omgjøres. Statnett gjorde
det klart allerede i brev av 27. april 2011 at de
var positive til å overta Lofotringen dersom
den var en del av sentralnettet.

BEDRE NATTESØVN
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ILLUSTRASJON: ARNE NYBRÅTEN OG IDÉVERKSTEDET.

(ER ILLUSTRERES DEN FORVENTEDE
utviklingen av inntektsrammen i
RD HELTRUKKET LINJE $E FARGEDE
pilene illustrerer; avvik fra norMAL KOSTNADSUTVIKLING BLÍ KORrigering i inntektsramme på avvik
i bransjens samlede avkastning
GRNN KOSTNADER TO ÍR TIDLIGERE
med sine avvik fra normal trend
LILLA OG KORRIGERING AV FORVENTET
på avvik i bransjens samlede
AVKASTNING LYS GRNN 

n !DM DIREKTR *ACOB .ORMANN *ACOBSEN I 4ROLLFJORD
+RAFT !3 HAR GITT UTTRYKK FOR AT ANSVARET SOM EIER AV DENNE
UTSATTE LINJA HAR GÍTT PÍ NATTESVNEN LS
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Adm. direktør Jacob Normann Jacobsen i
Trollfjord Kraft AS anslår investeringene som
er nødvendig i Lofotringen til nærmere 400
millioner kroner. Han sier at han har opplevd
situasjonen som kritisk og at ansvaret har gått
på nattesøvnen løs.
I en pressemelding fra OED vises det til
at det er knyttet stor usikkerhet til Lofotkraft
og Trollfjord Kraft økonomiske bæreevne til å
kunne gjennomføre de store investeringene
som nå er nødvendige.
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Medlemsoversikt
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NORDMØRE ENERGIVERK AS

0B   +RISTIANSUND
Knut Hansen
KNUTH NEASMRNO

5

23

NESSET KRAFT AS

 %IDSVÍG I 2OMSDAL
Knut Arne Vike
knut.arne@nessetkraft.no
7

24

8

9

10
13

12

-ONGSTUGATA   3UNNDALSRA
Jørund Kvande
jk@sunndalenergi.no

11

10

EVENES KRAFTFORSYNING AS

3TRANDVEIEN   "OGEN I /FOTEN
Tony Svendgård
tony.svendgard@eveneskraft.net

14

11

NORDKRAFT NETT AS

4EKNOLOGIVEIEN   .ARVIK
Per Harald Ottestad
per.ottestad@narvikenerginett.no

15
16

12

BALLANGEN ENERGI AS

0OSTBOKS   "ALLANGEN
Wiggo Knutsen
wiggo@ballangen-energi.no
1

17

NORDKYN KRAFTLAG A/L

0OSTBOKS   +JLLEFJORD
Per-Kåre Langaas
per@nordkyn-kraftlag.no
2

REPVÅG KRAFTLAG SA

0OSTBOKS   (ONNINGSVÍG
Oddbjørn Samuelsen
oddbjorn@rkal.no
3

HAMMERFEST ENERGI AS

 (AMMERFEST
Jon Eirik Holst
J EH HAMMERFESTENERGINO
18
22

27 26
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53 54
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57

30

7

34

46 47

58

YMBER AS

"JRKLYSVINGEN   3RKJOSEN
Erling S. Martinsen
erling@ymber.no

45
42

ALTA KRAFTLAG SA

-ARKVEIEN   !LTA
Per-Erik Ramstad
per.ramstad@altakraftlag.fm.no

28

41

0OSTBOKS   ,AKSELV
Ole G. Thomassen
oleg@lksa.no
5

36 37
38
39 40

LUOSTEJOK KRAFTLAG SA

ANDØY ENERGI AS

0OSTBOKS   2ISYHAMN
Kjell-Are Johansen
KJELL AREJOHANSEN ANDOY ENERGINO
64
65
66

8

HÅLOGALAND KRAFT AS

2DBERGVEIEN   (ARSTAD
Rolf Inge Roth
RIR HLKNO
9

TROLLFJORD KRAFT AS

.ORDNESVEIEN   3TOKMARKNES
Jacob Normann Jacobsen
JACOB TROLLFJORDNO
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SUNNDAL ENERGI KF

13

NORD-SALTEN KRAFT AS

 5LVSVÍG
Stein Valle
stein.valle@nordsaltenkraft.no
14

SØRFOLD KRAFTLAG SA

3TRAUMVASSVN   3TRAUMEN
+jell Sæterhaug
kjell@sorkraft.no
15

MELØY ENERGI AS

+YSTVEIEN   RNES
Karsten I. Hansen
KARSTENHANSEN MELOYENERGINO
16

RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS

 4JONGSFJORDEN
Arne Lorentsen
arne.lorentsen@rlkraft.no
17

BINDAL KRAFTLAG SA

 4ERRÍK
Frode Næsvold
frode@bindalkraftlag.no
18

HEMNE KRAFTLAG SA

(OLLAVEIEN   +YRKSTERRA
Per Arne Kaarstad
PERARNEKAARSTAD HEMNEKRAFTLAGNO
19

SELBU ENERGIVERK AS

0OSTBOKS   3ELBU
Per Otnes
pero@selbu-energiverk.no
20

RØROS E-VERK AS

/SLOVEIEN   2ROS
Anders Rønning
anders.ronning@rev.no
21

SVORKA ENERGI AS

3VARTVASSVEGEN   3URNADAL
Halvard Fjeldvær
HFJ SVORKANONO

25

RAUMA ENERGI AS

RAN 6EST  ±NDALSNES
Alf Vee Midtun
alf@rauma-energi.no
26

STRANDA ENERGIVERK AS

DEGÍRDSVEGEN   3TRANDA
/la Raknes
ola.raknes@strandaenergi.no
27

SYKKYLVEN ENERGI AS

(AUGSETVEGEN   3YKKYLVEN
Trond Lauritsen
trond@sykkylven-energi.no
28

SKJÅK ENERGI KF

 3KJÍK
Aage Brenna
aab@sken.no
29

GUDBRANDSDAL ENERGI AS

3TRANDGATA   6INSTRA
Bjarne Slapgard
bs@ge.no
30

STANGE ENERGI AS

3TORGATA   3TANGE
Ragnhild Skarstad
RAGNHILDSKARSTAD STANGEENERGINO
31

VANG ENERGIVERK KF

0B  %LVANG  6ANG I 6ALDRES
Tor Masdal
tor.masdal@vangenergi.no
32

VALDRESENERGI AS

3PIKARMOEN   &AGERNES
Bjørg Brestad
bjorg.brestad@veas.no
33

VOKKS

0OSTBOKS   $OKKA
Arne Nybråten
arne.nybraaten@vokks.no
34

SØR-AURDAL ENERGI

,YSHEIM  "EGNADALEN
Nils-Martin Sætrang
nils-martin.saetrang@sae.no
35

STRYN ENERGI AS

4INGGATA   3TRYN
Jan Træen
jan.traen@stryn-energi.no
36

LÆRDAL ENERGI AS

'RANDAVEGEN   ,RDAL
Per Gullaksen
per.gullaksen@laerdalenergi.no
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37

AURLAND ENERGIVERK AS

,ÍVI   !URLAND
Helge Morten Vangen
HMV AEVNO
38

LUSTER ENERGIVERK AS

'AUPNEGRANDANE  'AUPNE
Anders Molland
anders.molland@lusterenergiverk.no
39

SOGNEKRAFT AS

0OSTBOKS   6IK I 3OGN
Terje Bakke Nævdal
terje.naevdal@sognekraft.no
40

ÅRDAL ENERGI KF

5TLADALSVEGEN   VRE ±RDAL
Jørgen Luggenes
jtl@ardal-energi.no
41

MODALEN KRAFTLAG BA

 -ODALEN
Per Bjarte Hanstveit
PERBHANSTVEIT NOIBMCOM
42

HARDANGER ENERGI AS

0OSTBOKS   +INSARVIK
Harald Sandvik
HARALDSANDVIK HARDANGERENERGINO
43

ODDA ENERGI AS

2LLDALSVEIEN B  /DDA
Per Bjarne Mosdal
per-bjarne.mosdal@oddaenergi.no
44

KVINNHERAD ENERGI AS

6IKJO   $IMMELSVIK
Hans Martin Hjelmeland
HANS KVINNHERAD ENERGINO
45

HEMSEDAL ENERGI KF

 (EMSEDAL
Per Gunnar Markegård
PER GUNNAR HEMSEDAL ENERGINO
46

HALLINGDAL KRAFTNETT AS

3ENTRUMSBYGGET  'EILO
Kåre Trillhus
KARETRILLHUS HALLINGDAL KRAFTNETTNO
47

ØRTEREN KRAFTVERK

'EILOVEIEN   'EILO
Bjørn Skaret
bjorn@ustekveikja.no
48

NORE ENERGI AS

3ENTRUM   2DBERG
Ola Bergheim
ola@nore-energi.no
49

KRØDSHERAD EVERK KB

.OREFJELLVEIEN  .ORESUND
Gustav Kalager
GUSTAVKALAGER KRODSHERAD EVERKNO
50

RINGERIKS-KRAFT AS

0OSTBOKS   (NEFOSS
Jan-Erik Brattbakk
jan-erik.brattbakk@rik.no
51

MIDTNETT BUSKERUD AS

.EDMARKEN  6IKERSUND
Eivind Dybendal
eivind.dybendal@midtnett.no

52

ØVRE EIKER NETT AS

0OSTBOKS   6ESTFOSSEN
Lars Øivind Andresen
lars.andresen@oeenergi.no
53

UVDAL KRAFTFORSYNING SA

0OSTBOKS   5VDAL
Arne Ottar Svendsen
arne-ottar.svendsen@uvdalkraft.no
54

ROLLAG ELVERK SA

 2OLLAG
Rune Tangen Andersen
rtandersen@rollagelverk.no
55

FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS

3ENTRUM  ,AMPELAND
Pål Rønning
pal.ronning@fe.no
56

HURUM ENERGIVERK AS

VRE 3KOLEDALEN   4OFTE
Ragnar Nilsen
RAGNARNILSEN HURUMENERGINO
57

FORSAND ELVERK KB

 &ORSAND
Jarle Larsen
jarle@forsandelverk.no
58

MIDT-TELEMARK ENERGI AS

'RNVOLDVEGEN   5LEFOSS
Jon Arne Mørch Jonassen
jamj@mtenergi.no
59

NOTODDEN ENERGI NETT AS

0OSTBOKS   .OTODDEN
Olav Forberg
of@notodden-energi.no
60

TINN ENERGI AS

0OSTBOKS   2JUKAN
Andres Sætre
andres.setre@tinnenergi.no
61

RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA

2JUKANVEGEN   2AULAND
Axel Thomassen
axel@rauland-kraft.no
62

HJARTDAL ELVERK AS

 3AULAND
Halvor Romme
HALVORROMME HJARTDAL ELVERKNO
63

DRANGEDAL EVERK KF

'UDBRANDSVEIEN   $RANGEDAL
Jan Gunnar Thors
jan.gunnar@drangedaleverk.no
64

HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA

 ,KEN
Svein Halveg
SVEINHALVEG HSEVNO
65

TRØGSTAD ELVERK AS

3KOLEVEIEN   4RGSTAD
Tor Erik Runhovde
TORERIKRUNHOVDE TROGSTAD ELVERKNO
66

RAKKESTAD ENERGI AS

'RENSEVEIEN   2AKKESTAD
Olaf Vik
olaf.vik@rakkestadenergi.no

47

Medlemmene

Medlemmene

2

Utforming: Idéverkstedet AS / Trykk: Odd Palerud trykkeri AS / Tekst og foto: Bjarne Langseth
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