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Innledning

Innledning

Jeg vil med dette ønske alle nye medlemmer 
hjertelig velkommen i Distriktenes energi-
forening. I 2012 kom disse nye energiselska-
pene inn i vår organisasjon:  
Kragerø Energi AS, Røros E-verk AS,  
Midt-Telemark Energi AS, Trøgstad Elverk AS  
og Hurum Energiverk AS.  
Fra nyttår kom ytterligere tre:  
Hemne Kraftlag SA, Svorka Energi AS og 
Selbu Energiverk AS. 

FORVentnIngeR
Alle medlemmer, nye som gamle, skal vite 
at vi vil gjøre det vi kan for å imøtekomme 
de store forventningene dere har til med-
lemskapet. Defo er ingen liten forening, slik 
noen kan forledes til å tro med bakgrunn 
i administrasjonens størrelse. Defo har en 
annen struktur enn det som er vanlig ved at 
vi trekker medlemsbedriftenes kompetanse 
direkte inn i organisasjonens arbeid gjennom 
vår utvalgsstruktur. På denne måten har Defo 
til enhver tid minst 30 medarbeidere som be-
handler saker, kommer med innspill og bidrar 
til høringsrapporter og innspill. Dette gir Defo 
en styrke som gjør at vi oppnår respekt og 
blir lyttet til. Men det forplikter til innsats både 
for ledelse, administrasjon og medlemsverk. 
Samtidig styrkes medlemmenes egen kompe-
tanse ved å la ansatte delta i utvalgsarbeidet i 
regi av Defo. 

HVa kan VI tIlby?
Forventningene er store både fra nye og 
gamle medlemmer. Det skjer mye i bransjen 

Vekst og samarbeid

i dag som kan får store konsekvenser for de 
kundene våre medlemmer skal tjene på en 
best mulig måte. Blant de forventninger vi har 
registrert fra medlemmene våre kan nevnes 
blant annet: være tydelig i kontakten med 
overordnet politisk myndighet om distrikts-
energiverkenes rammevilkår, holde medlem-
mene oppdatert om aktuelle saker, og bistå 
med nødvendig opplæring. 

Dette er vi bevisst, men gjentar gjerne 
oppfordringen om at medlemmene må bidra 
med sine kunnskaper og erfaringer inn i det 
fellesskapet som Defo er. 

SaMaRbeId
Små og mellomstore energiselskap må bli 
større for å kunne møte framtidas utfordringer. 
Det kan oppnås gjennom samarbeid. Eksem-
pler har vi flere av blant våre medlemmer: 

Nettalliansen AS er en formalisert sam-
arbeid mellom ni nettselskaper på Østlan-
det som snakker med hverandre, deler sin 
kunnskap med hverandre og bygger opp en 
formidabel styrke gjennom samarbeid. Samti-
dig som de har denne styrken, er det enkelte 
selskap også selvstendig og lokalt. 

Smart Strøm Nordvest er et annet eksem-
pel på samarbeid for å løse store utfordringer. 
Så å si hele Møre og Romsdals kraftbransje 
har samlet seg om å gjennomføre bransjens 
største IKT-prosjekt. Stordriftsfordeler oppnås 
på denne måten også av små lokale selskap 
med nærhet til sine kunder. Innenfor SMS-
området har vi samarbeidsløsninger mellom 
selskaper over hele landet. 

Defo gikk inn i året 2013 med en vekst som lover svært godt for organisa-
sjonens framtid som distriktenes egen energiforening. Medlemmene er alle 
små og mellomstore energiselskaper. Derfor må det samarbeide til – og en 
forståelse for alle kunders behov uansett hvor de bor. Da vil organisasjonen 
ha en styrke som gjør at de blir hørt, forstått og tatt hensyn til. 

lOkal beRedSkap
Nærhet er nødvendig for å sikre en beredskap 
som kan gi trygghet for menneskene i lokal-
samfunnet. Når strømmen går, må mennesker 
komme – raskest mulig – med sin kompetan-
se og lokalkunnskap. Det er en forutsetning 
for at samfunnsmaskineriet ikke skal gå i stå. 
Dagens moderne mennesker, uansett hvor 
de bor, er altfor avhengig av elektrisk strøm 
til at vi har lov til å gamble med avbruddenes 
lengde fordi lokalsamfunnene er for små. Alle 
mennesker i vårt samfunn har krav på å bli 
behandlet likt når det gjelder et så nødvendig 
gode som elektrisitet. Dette er et av Defos 
hjertesaker som vi aldri vil fire på; lokal bered-
skap sikrer levende lokalsamfunn. 

VelkOMMen tIl nORdkapp
Det er med stor entusiasme jeg på vegne 
av Distriktenes energiforening ønsker alle 
velkommen til Honningsvåg og Nordkapp 
kommune til årsmøte med fagdag. Her skal 
deltagerne få faglig påfyll og muligheter til å 
styrke sitt nettverk blant vakker natur. Men 
her skal det også årsmøtet legge premissene 
for en framtid som vil gagne medlemmer og 
kunder. 

Nordområdene har sine utfordringer som 
for mange kan virke uoverkommelige. Det er 
store avstander, spredt bosetning og til tider 

Eilif Amundsen

Styreleder

Alle mennesker i vårt samfunn har krav på å bli 
behandlet likt når det gjelder et så nødvendig gode 
som elektrisitet.

Hemne Kraftlag SA i Sør-Trøndelag er et av Defos 
nye medlemmer. Konsernleder Per Arne Skaarstad 
vil bidra til å styrke Defo, men er også klar på 
hvilke forventninger de har til organisasjonen. 

Foto: John M
. M

yrhaug, avisa sør-trøndelag.

ekstremt værutsatt. Det som ofte er lett å 
glemme i denne sammenhengen er at Nord-
områdene også har store naturressurser som 
må utnyttes på best mulig måte til langsiktig 
nytte for lokalsamfunnene i nord. Det er kre-
vende, men nødvendig, og vi kan bare lykkes 
gjennom samarbeid og respekt for de men-
neskene som bor her. 

Et godt eksempel på hvordan et lite sel-
skap kan gjøre en stor innsats for lokalsam-
funnet, er nettopp årsmøtets vertskap Repvåg 
Kraftlag i Honningsvåg. Kraftlagets solide 
stilling i lokalsamfunnet er garantien for trygg-
heten på 71 grader nord. Dette er eksempel til 
etterfølgelse.

Men vi har en lang vei å gå for å skape 
trygghet for alle lokalsamfunn i Norge. Derfor 
må enda flere distriktsenergiverk slutte seg til 
Distriktenes energiforening, og vi må alle sam-
arbeide for å sikre levende lokalsamfunn.  
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«Fagutvalgene utgjør kjernen i defos arbeid»

Organisasjonen
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Styret 
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.

Etter årsmøtet i Hardanger i mai 2012 har styret hatt følgende sammensetning: 

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

bjøRg bReStad 
Styremedlem 

ValdresEnergi AS 

Tlf: 99 28 71 17 / E-post: bjorg.brestad@valdresenergi.no

Varamedlem: Bente Hole, Øvre Eiker Nett AS.

andeRS RønnIng 
Styremedlem 

Røros E-verk AS 

Tlf: 91 76 79 70 / E-post: anders.ronning@rev.no

Varamedlem: Håkon Kåre Svendsen, Kragerø Energi AS.

alF Vee MIdtun 
Styremedlem 

Rauma Energi AS 

Tlf: 40 41 67 14 / E-post: alf@rauma-energi.no

Varamedlem: Harald Sandvik, Hardanger Energi AS.

jan-eRIk bRattbakk
Styremedlem

Ringeriks-Kraft AS 

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

Varamedlem: Arne Nybråten, VOKKS

administrasjonen
Distriktenes energiforening, Defo 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 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 perio-
der, og er sammensatt av høyt kompetente fag-
folk 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 ved-

daglIg ledeR:  
Knut Lockert 

Tlf. 91 18 77 13 

E-post: knut.lockert@defo.no

deFO/kSbS FelleS nettReguleRIngSutValg:  Leder: Arne Nybråten, VOKKS

deFO/kSbS FelleS aMS/bRedbÅndSutValg:  Leder: Roar Eriksen, Hålogaland Kraft 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

RedaktøR:
Bjarne Langseth 

NettOpp og www.defo.no  

Tlf. 91 30 03 12 

E-post: redaktor@defo.no

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 semi-
nar 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. 
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«– å styrke medlemsbedriftenes  

posisjon i eget distrikt»

Virksomheten

Struktur

Lockert er helt enig i at nettstrukturen ikke er 
optimal slik den er i dag. – Men i denne de-
batten må helheten komme fram. Det går ikke 
an å utelate viktige parametere for nettdrift i 
Norge og bare se på teoretiske modeller uten-
for virkelighetens verden. 

Eventyrfortelling
Lockert viser blant annet til rapporten «For 
store oppgave, for lite penger» fra konsu-
lentselskapet Thema, utført for Agder Energi. 
Rapporten legger til grunn at det skal være 
milliarder å spare på å lage tre nye nettselska-
per på Sørlandet, til erstatning for de som er 
der i dag. 

Thema sier selv i rapporten at de ikke har 
tatt hensyn til blant annet: individuelle for-
skjeller i topografi, individuelle forskjeller i be-
folkningsmønster, engangskostnader knyttet 
til kompensasjon for de stillinger som fjernes 
og øvrige restruktureringskostnader, allerede 
gjennomførte eller iverksatte tiltak, praktisk 
mulighet uten at leveringssikkerheten redu-
seres, utfordringer ved sammenslåinger og 
sannsynligheten for at fusjonen blir vellykket, 
påvirkning på distriktspolitiske hensyn – tap 
av arbeidsplasser mv. 

– Da blir det hele en eventyrfortelling, sier 
Knut Lockert, og mener det er tragisk at 
slike rapporter setter seg som sannheter når 
innholdet kun er teoretisk og ikke passer inn i 
virkelighetens verden.

Ingen trylling
Lockert har også kritiske bemerkninger til 
Paretos Nettanalyse. Her påpeker han blant 
annet at spesielle distriktsutfordringer som 
vær, geografi og infrastruktur selvsagt ikke blir 
tryllet bort ved en fusjon. 

tror ikke på trylling og eventyr
– Det er jo ikke slik at kostnader og utfordringer blir borte med et trylleslag ved 
færre og større selskaper, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. Han tror heller 
ikke på eventyrfortellingen om at det skal være milliarder å spare med struktur-
endringer på Sørlandet. 

– Men når beredskapen trylles bort, da vil 
krisene oppstå. Kriser for mennesker som har 
like stor rett til å ta del i våre velferdsgoder 
som de som bor i mer sentrale strøk. Derfor 
må den lokale beredskapen opprettholdes slik 
at mennesker kommer raskest mulig fram til 
skadestedet når strømmen går. En sentralisert 
beredskap vil svekke levekårene i Distrikts-
Norge, sier daglig leder Knut Lockert i Defo.

« Men når bered- 
skapen trylles bort,  

da vil krisene oppstå»

Daglig leder Knut Lockert i Defo tror ikke på trylling 
og eventyrfortelling.
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MedleMMer:

•	 Arne	Nybråten,	VOKKS	(leder)

•	 Are	Marthinussen,	Hålogaland	Kraft	AS	

•	 Harald	Sandvik,	Hardanger	Energi	AS	

	 (sekretær)

•	 Tore	Nilsen,	Hammerfest	Energi	AS

•	 Asle	Strand,	KS	Bedrift	Energi

•		 Kristin	H.	Lind,	KS	Bedrift	Energi

•		 Niklas	Kalvø	Tessem,	KS	Bedrift	Energi

•		 Knut	Lockert,	Defo

•		 Eilif	Amundsen,	Hålogaland	Kraft	AS

Den viktigste saken for nettreguleringsut-
valget i 2012 har uten tvil vært behandlingen 
av NVEs forslag til endringer i metodene for 
beregning av effektivitet og inntektsrammer 
fra 2013. 

teMadag
Forslaget fra NVE ble lansert 18. juni med  
høringsfrist 21. september. Den 13. septem-
ber avholdt Defo og KS Bedrift Energi en 
temadag om nye inntektsrammer, som samlet 
mange interesserte Defo-medlemmer. 

Her redegjorde Roar Amundsveen fra NVE 

defo/kSbs felles nettreguleringsutvalg

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. 

leder:
arne nybråten, VOkkS

dRaMatISke endRIngeR
Noen enkeltselskaper ville få dramatiske 
endringer, for eksempel fra 98 prosent til 66 
prosent effektivitet. «Og beregningene blir 
ansett som like riktige og brukt like mekanisk 
denne gangen som ved tidligere endringer», 
heter det i uttalelsen. «Dette til tross for at 
det i OEDs evaluering av nettreguleringen ble 
påpekt at beregningene nettopp ikke burde 
bli brukt mekanisk, og at NVE bør bruke mer 
skjønn ved fastsettelse av inntektsrammene.» 

Som eksempel ble nevnt beregninger på 
vind. Utfordringene med vind er de sterkeste 
kastene, ikke noen grad av gjennomsnittsvind. 

OVeRgangSORdnIng
Defo og KS Bedrift Energi foreslo at alle 
selskapene som ved innføring av ny modell 
opplever at selskapet får en negativ trend på 
mer enn 15 prosent, gis en femårs overgang 
for å kunne tilpasse seg ny modell. «Drift av et 
energiverk er basert på langsiktige planer og 
investeringer, og det er helt urimelig å be om 
at et selskap skal områ seg fra ett år til et an-
net med utslag utover et slikt omfang.»

Når det gjelder distribusjonsnettet, så me-
ner organisasjonene at det er denne delen av 
elnettet som er mest likt over hele landet, og 
som er best egnet for sammenlignende analy-
ser. Men det bemerkes likevel at selskapenes 
særegenheter ikke må ofres på bekostning av 
en enklere modell.   

«Vi vil derfor be NVE se nærmere på år-
saken til at selskapene i Nord-Norge ser ut 
til å ha en klar negativ trend ved innføring av 
ny modell. Det kan se ut til at dette henger 
sammen med bruken av kystparameteren, 
men dette må det bringes klarhet i.» 

Endringene vil føre til at modellen blir mer 
fusjonsnøytral. NVE foreslår likevel en kom-
pensasjon for reduksjon i samlet inntektsram-
me ved fusjon over 30 år. Defo og KS Bedrift 
Energi mente at denne reduksjonen i hoved-
sak skyldes at selskaper som deltar i fusjonen 

har fått urimelige fordeler som følge av slakk i 
DEA-beregningen og korrigering av dette bør 
prioriteres framfor å videreføre denne urettfer-
digheten i 30 år.  

jObben kan gjøReS
Da vedtaket kom fra NVE skulle det vise seg 
at Defo og KS Bedrift Energi langt på vei 
hadde fått det de hadde bedt om. – Nå kan 
jobben gjøres og bransjen skal være i stand 
til å foreta de investeringer som er nødven-
dig for å sikre kundene en god forsynings-
sikkerhet, var daglig leder Knut Lockerts 
kommentar.  

NVEs vedtak innebar at bransjens inntekts-
rammer for 2013 øker med 4,3 milliarder 
kroner, eller et gjennomsnitt på 29 prosent  
fra 2012 til 2013. Økningen er likevel bare  
8 prosent fra 2010. Økningen skyldes økte 
kostnader, økt KILE og økt NVE-rente. Den 
største økningen i kostnadene skyldes økte 
framtidige pensjonskostnader og merkost- 
nader i forbindelse med uværet Dagmar i 2011. 

Defo var også opptatt av at noe av det 
mest tilfredsstillende med inntektsrammene 
for 2013 er at det også er tatt hensyn til de 
små nettselskapene. Det skilles ikke mellom 
de små og de store på en måte som kan true 
de små selskapene. Dette er noe Defo har 
jobbet knallhardt for. 

tapeRe Og VInneRe
– Vi har fått noen tapere og noen vinnere, som 
ikke opplagt skyldes manglende eller høy 
effektivitet, sa leder i nettreguleringsutvalget, 
Arne Nybråten til NettOpp i en kommentar. 
Han mente at NVE har lyttet til Defos argu-
menter, men ikke til alt, og at de burde lagt inn 
en overgangsordning for selskaper som kom 
svært dårlig ut som følge av modellen. – Jeg 
er rimelig sikker på at de valgte parametere 
ikke er dekkende for å ta hensyn til de ulike 
forhold nettselskapene har i sin virksomhet, 
uttalte Arne Nybråten til NettOpp.

V
irksom

heten

«nå kan jobben gjøres»

om forslaget og de foreløpige beregninger 
av konsekvensene. Også Svein Sandbakken 
fra EC Group så på konsekvensene generelt, 
men la også spesielt vekt på konsekvensene 
av de enkelte endringene av parametere i 
DEA-modellen og i rammevilkårskorriger-
ingen. Arne Nybråten og Are Marthinussen fra 
nettreguleringsutvalget redegjorde for utval-
gets synspunkter. 

VeSentlIge FeIl
I høringssvaret av 21. september var Defo 
og KS Bedrift Energi i hovedsak enig i de 
endringene som ble foreslått, men det ble 
påvist vesentlige feil i dataunderlaget for de 
beregninger som NVE hadde lagt ut. – Der-
som dette ikke rettes før varsel for 2013 skal 
sendes ut, må endringene utsettes til 2014, 
mente utvalget. 

Endringene i modellen vil gi betydelig bedre 
insentiver til investeringer i nettet, og det ble 
sett på som positivt. 

Kommentarene fra Defo og KS Bedrift 
Energi viste i stor grad til tidligere forslag som 
ikke var imøtekommet. Det gjelder organisa-
sjonenes holdninger til
•	 bruk	av	skjønn	ved	vurdering	av	referanse-

selskap og resultater
•	 overgangsordninger	for	selskap	som	får	

store endringer  i inntektsramme ved  
modellendringer

•	 regulering	av	regionalnettet
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leder: Roar eriksen, Hålogaland kraft aS (t.v.)
påtroppende leder i mai 2013:  
Morten braarud, øvre eiker energi aS (t.h.)

defo/kSbs felles aMS/bredbåndutvalg

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:

•	 Roar	Eriksen,	Hålogaland	Kraft	AS	(leder)

•	 Morten	Braarud,	Øvre	Eiker	Energi	AS		

(leder	fra	mai	2013)

•	 Tor	Henrik	Eide,	Nordmøre	Energiverk	AS

•	 Silje	Ingebrigtsen,	Alta	Kraftlag	SA

•	 Niklas	Kalvø	Tessem,	KS	Bedrift	Energi		

(sekretær)

•	 Kristin	Lind,	KS	Bedrift	Energi

•	 Odd	Refsdal,	Gudbrandsdal	Energi	AS

•	 Knut	Lockert,	Defo

fra NVE redegjorde for hva regulator vil vekt-
legge i en søknad. 

NVE åpnet for at selskapene kan søke om 
dispensasjon fra enkelte krav så lenge kun-
dens behov blir dekket og kundene er fornøyd 
med eksisterende løsninger. Det ble ikke satt 
noen tidsfrist fra NVEs side for å sende inn 
søknader, men Defo og KS Bedrift Energi så 
det som viktig at dette skjer så raskt som 
mulig for å unngå at tidligere investeringer går 
tapt og at unødige kostnader påføres kun-
dene. Det ble derfor anbefalt at søknadene 
skulle sendes innen 1. mars. 

Ca 30 selskaper varslet at de vil søke om 
dispensasjon, og i etterkant av dette møtet 
var det optimisme når det gjaldt muligheter  
for å få unntak fra visse funksjonskrav. 

HjeMMel tIl dISp
NVE fastsatte endringer i avregningsforskrif-
tens regler om AMS. Hensikten var å tydelig-
gjøre at NVE i særlige tilfeller kan innvilge 
dispensasjon. Det ble tatt sikte på at endrin-
gene trer i kraft 20. januar 2012. 

Endringene medførte at bestemmelsen om 
funksjonskrav ble tatt inn i forskriften allerede 
på et tidlige tidspunkt. I tillegg ble det tatt inn 
en særskilt bestemmelse som gir NVE myn-
dighet til å dispensere fra nettselskapenes 
plikt til å installere AMS. 

Forskriftsendringen medfører ikke endrin-
ger i aktørenes forpliktelser. Det er fremdeles 
slik at plikten til å installere AMS gjelder fra  
1. januar 2017. 

uSIkkeRHet
Men så skulle det bli sådd tvil om denne 
datoen. Like før jul feilsendte OED et brev til 
NVE med forespørsel om de kunne vurdere 
en mindre omfattende utrulling av AMS. Det 
ble også antydet at fristen kan bli utsatt med 
to år. Det ble kjent at brevet var feilsendt 
og måtte trekkes tilbake, likevel har OEDs 
behandling skapt en usikkerhet som Defo og 
KS Bedrift Energi var svært opptatt av å få 
avklart. Det ble derfor sendt et brev til OED 
like over nyåret 2013 med forespørsel om 
avklaring, og det ble senere purret på dette 
samtidig som organisasjonene ba om et møte 
med departementet for å drøfte saken.  

Primært ønsker organisasjonene en rask 
avklaring på spørsmålet om AMS-utrulling, 
men det er også viktig at gjeldende forskrift 
ikke endres. Aktørene har forholdt seg til den 
nåværende forskriften i lang tid, og mange har 
foretatt investeringer i tråd med regelverket. 

Etter flere år hvor arbeidet med AMS-forskrif-
ten har vært prioritert av arbeidsutvalget, var 
2012 et mellomår. Selv om utvalgets leder 
hadde flere separate møter med Defo og KS 
Bedrift Energi, så ble det bare avholdt ett 
arbeidsutvalgsmøte, ett dagsseminar og ett 
møte med NVE. Den usikkerheten som OED 
har skapt rundt innføringen av AMS gjør at 
arbeidsutvalget nå skal se mer i retning av 
den andre delen av arbeidsutvalgets mandat, 
nemlig bredbånd. Dette er også hjulpet ved at 
flere av de nye medlemmene i arbeidsutvalget 
har en omfattende bredbåndsbakgrunn. 

kOnFeRanSe
Defo og KS Bedrift Energi tok høsten 2011 
opp med NVE spørsmålet om hvordan NVE 
forholder seg til de selskapene som tidligere 
har investert i AMS-utstyr. Svaret var at det 
ikke vil bli gitt noen generell overgangsord-
ning, men at hver enkelt måtte søke dispen-
sasjon fra enkelte funksjonskrav. Det kom da 
fram et klart ønske om bistand til utarbeidelse 
og samordning av slike søknader. 

Defo og KS Bedrift Energi arrangerte derfor 
en konferanse for de medlemsbedriftene som 
allerede har investert i AMS, og som hadde 
behov for å søke om unntak for funksjonskrav. 
På en meget godt besøkt konferansen den 
9. januar ble et par søknader presentert som 
grunnlag for diskusjon, før Tor Erik Grammeltvedt  

«Men så skulle det  
bli sådd tvil om  
denne datoen»

«aktørene har forholdt 
seg til den nåværende 
forskriften i lang tid»
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defo/kSbs felles nettariffutvalg 

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:

•	 Tormod	Stene,	

	 Nordmøre	Energiverk	AS	(leder)

•	 Wiggo	Knutsen,	

	 Ballangen	Energi	AS	(nestleder)

•	 Niklas	Kalvø	Tessem,	KS	Bedrift	Energi

•	 Jørund	Kvande,	Sunndal	Energi	KF

•	 Pål	Rønning,	Flesberg	Elektrisitetsverk	AS

•	 Asle	Strand,	KS	Bedrift	Energi

•	 Kristin	H.	Lind,	KS	Bedrift	Energi

•	 Eilif	Amundsen,	Hålogaland	Kraft	AS	

•	 Knut	Lockert,	Defo	(sekretær)

leder:
tormod Stene, nordmøre energiverk aS

OVeRgangSORdnIng
NVE foreslår nå å belaste merinntekt over 
25 prosent med NVE-renten på 7,5 prosent. 
Når Statnett nå varsler at den gjennomsnitt-
lige merinntekten for kommende år vil kunne 
vært opp mot 50 prosent, vil dette være en 
merbelastning som tapper selskapet for 
likviditet. Dette vil jo gjelde for en begrenset 
periode, og Defo mener derfor at Statnett må 
gis en overgangsordning dersom det gjøres i 

forståelse med Statnetts kunder for å unngår 
store svingninger i prisene fra år til år. Statnett 
valgte å sette ned forbrukstariffen med 40 kr/
kW i 2013. Når nettselskapene fikk en relativt 
stor økning i inntektsrammen i 2013, dempet 
dette prisjusteringen av tariffene til vanlig 
forbruk.

I løpet av høsten fortsatte Defo å drøfte 
prisstrategi med Statnett, men da i forbin-
delse med tariffer fra 2014. 

Formålet er at kostnadene ved framtidig nett-
investeringer i regionalnettet skal fordeles på 
flere enn kun uttakskunder regionalt. Statnett 
skal ha ansvaret for denne ordningen, som 
skulle i kraft 1. januar 2014, men som ble 
avsluttet på nyåret 2013.  

For alle berørte konsesjonærer innebærer 
vedtaket et pålegg om kartlegging av egne 
anlegg, innrapportering av alle nødvendige 
data som Statnett etterspør for å kunne gjen-
nomføre ordningen, inngåelse av nødvendige 
avtaler og etablering av nødvendige målere. 

 

SentRalnettStaRIFFen
I protokollen om sentralnettstariffen for 2013 
markerte Defo igjen sin motstand mot en mar-
ginaltapsberegning på +/- 15 prosent. Defo 
er fortsatt opptatt av stabile tariffer over tid, 
men en merinntekt for Statnett på opp mot 
50 prosent i 2013 vil kunne tappe Statnett for 
likviditet. 

Defo mener at +/- 15 prosent tidvis gir 
altfor store utslag for aktørene i forhold til 
begrunnelsen bak regelen. Bruk av marginal-
tap har svært begrenset betydning for hvor-
dan aktørene velger å kjøre sin produksjon 
eller benytte seg av forbruk. Blant annet kan 
marginaltapsberegning  virke hemmende på 
etablering av ny produksjon i Nord-Norge. 
Defo mener derfor at Statnett bør gå tilbake til 
+/- 10 prosent. 

teMadag OM taRIFFeR
Den 29. februar arrangerte Defo og KS Bedrift 
Energi temadag om tariffer – fellestariffering 
R- og S-nett. Temadagen var vellykket og 
samlet om lag 30 deltagere som fikk over-
være foredrag om utfordringer for selskap og 
kunder, og synspunkter både fra NVE og fra 
Statnett.

Vel en uke senere kom vedtaket fra NVE 
om samordning av tariffering i regionalnett. Mye tid og arbeid ble brukt på forberedelser til en fellestariffering, før hele ordningen ble forkastet. 
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leder:
per-erik Ramstad, alta kraftlag Sa

Den 2. mai 2012 ga NVE konsesjon til Statnett 
for å bygge 513 kilometer ny 420 kV kraftled-
ning fra Ofoten til Hammerfest. Det er et pro-
sjekt Defos nordområdeutvalg med Per-Erik 
Ramstad i spissen, har jobbet hardt og intenst 
for lenge. 

«Det dårligste sentralnettet i Norge», ble 
det sagt om sentralnettet nord for Balsfjord, 
da Norut Alta i oktober 2009 la fram en studie 
om nettet i nord. 

– Det er ingen tvil om at det har vært inves-
tert for lite og for seint i det norske sentral-
nettet, slo daværende leder i næringskomiteen, 
Ola Borten Moe, fast i et innlegg under en 
konferanse i Kirkenes på samme tid. 

«Det løsner i nord», uttalte styreleder Eilif 
Amundsen i Defo etter at Statnett og Defo  

inviterte til møte i Tromsø i mai 2009. Den 
gode dialogen mellom Statnett og FSN ble 
fulgt opp året etter med en samarbeidsavtale 
om utbygging av nett i Nord-Norge. 

Leder i Defos nordområdeutvalg, Per-Erik 
Ramstad, kommenterte den avtalen med at 
«ord er bra – handling er bedre».

Nå har både ord, handling, og ikke minst 
samarbeid, ført fram til at NVE har gitt konse-
sjon for hele strekningen fra Ofoten til Ham-
merfest. 

NVEs avgjørelse ble påklaget. Imidlertid 
har Statnett foretatt en investeringsbeslutning 
for strekningen Ofoten – Balsfjord før OEDs 
endelig avgjørelse er fattet.  

ett SkRItt I RIktIg RetnIng
Styret i Statnett fattet på nyåret 2013 en 
prinsipiell investeringsbeslutning for bygging 
av 420 kV-linja fra Ofoten til Balsfjord, og 
samtidig vedtatt at planen om å bygge Ofoten 
– Skaidi ligger fast.  

– Dette er ett skritt i riktig retning, men 
også Ofoten – Skaidi er livsnødvendig og bør 
besluttes på samme måte snarest, sa leder 
Per Erik Ramstad i Defos nordområdeutvalg 
til NettOpp. 

nordområdeutvalget

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:

•	 Per-Erik	Ramstad,	Alta	Kraftlag	SA	(leder)

•	 Eilif	Amundsen,	Hålogaland	Kraft	AS

•	 Jon	Erik	Holst,	Hammerfest	Energi	AS

•	 Knut	Lockert,	Defo	(sekretær)

Ramstad er bekymret for at forskjellen på  
investeringsbeslutning og «bare» at planene 
om Ofoten – Skaidi ligger fast, kan oppfattes 
som om den siste delen står svakere. 

– Det ville være svært uheldig, for denne 
linja er livsviktig for Finnmark, sa Per Erik 
Ramstad, som også avventer enda et skritt 

videre mot et sikrere fylke, nemlig at Statnett 
sender en konsesjonssøknad på videreførin-
gen fra Skaidi til Varangerbotn. 

Han legger til at Defos nordområdeutvalg 
fortsatt vil jobbe aktivt for at hele denne løs-
ningen kommer på plass. 

Nordområdeutvalget avventer enda et skritt videre mot et sikrere Finnmark, 
nemlig videreføring fra Skaidi og hit til Varangerbotn. 
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MedleMMer:

•	 Jan-Erik	Brattbakk,	Ringeriks-Kraft	AS,	leder

•	 Andres	Sætre,	Tinn	Energi	AS

•	 Per	Harald	Ottestad,	Narvik	Energinett	AS

•	 Lars	Luneborg,	Ymber	AS

Etterdønningene etter ekstremværet Dagmar  
helt på slutten av 2011 preget mye av bered-
skapsarbeidet og – tenkningen i 2012. På 
NVEs beredskapskonferanse i mai ble det 
uttrykt anerkjennelse både fra statssekretær 
Eli Blakstad og fra NVE-direktør Per Sande-
rud for bransjens innsats i forbindelse med 
ekstremværet «Dagmar». 

beStO pRøVen
Selskapene som var berørt besto prøven. 
Gammeldags dugnadsånd kom til syne, an-
satte kastet det de hadde i hendene og satte 
i gang med krisehåndtering og selskapene 
hjalp hverandre så langt de kunne. 

Bransjen måtte være forberedt på å ta nye 
tak innenfor beredskapsarbeidet. Men det 
oppfattes ikke som rimelig at nettselskapene 
skal belastes med ekstreme KILE-kostnader 
som reduserer evnen til nettutbygging. 

beredskapsutvalget

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. 

Regjeringen la i juni fram en stortingsmelding 
om samfunnssikkerhet, og NVE sendte et for-
slag til ny beredskapsforskrift på høring. Defo 
var opptatt av å framheve at «i iveren etter å 
sikre samfunnet etter «vekkeren» 22. juli 2011, 
må vi ikke glemme at god beredskap krever 
penger og nærhet».

kVelende byRÅkRatISk
– NVE legger opp til et kvelende byråkratisk 
regelverk med sitt forslag til revidering av 
beredskapsforskriften, var daglig leder Knut 
Lockert klare budskap om NVEs endringsfor-
slag som var ute på høring.

– Hele høringen fremstår løsrevet fra 
økonomiske vurderinger og det er ikke spor 
av verken behovs- eller konsekvensanalyser, 
sa leder av Defos beredskapsutvalg Jan-Erik 
Brattbakk i en kommentar til NettOpp, men 
han håpet NVE vil gå i dialog med bransjen før 
en nye forskrift vedtas.  

Han mente også at dette regelverket har 
fått et for stort omfang og er kommet opp 
på et unødvendig detaljnivå. – Ingen kan vite 
nøyaktig hvordan en hendelse vil framstå eller 
hvilket omfang den vil få. Derfor vil heller ikke 
et regelverk treffe den fremtidige utfordringen 
med stor grad av nøyaktighet. Selskapene må 
i større grad bli i stand til å planlegge og trene 
på det uforutsette.

leder:
jan-erik brattbakk, Ringeriks-kraft aS

I høringssvaret til NVE om forslaget til revide-
ring av beredskapsforskriften fra Defo og KS 
Bedrift Energi heter det blant annet:

«Detaljerte regler vil kunne være ødeleg-
gende for gode og effektive løsninger i en 
spesifikk situasjon». Det framheves at kjenn-
skap til eget nett og løsninger for dette i en 
ekstremsituasjon, ikke kan erstattes av noe 
styrt planverk. 

døgnbeMannIng
NVE foreslo en bestemmelse som innebar at 
en rekke driftssentraler som tidligere hadde 
vært «ikke klassifisert» anlegg, nå skulle bli 
klassifisert i klasse 2. Mange av Defos med-
lemmer reagerte kraftig på en slik bestem-
melse. Dersom denne bestemmelsen skulle 
bli vedtatt ville det bety at dagens velfunge-
rende ordning med påkalling og hjemmevakt/
overordnet vakt måtte skrinlegges. 

Defo og KS Bedrift Energi mente at påleg-
get var fordyrende og unødvendig. «Spen-
ningskriteriene synes å være valgt ut fra at 
dette er enkelt og ikke i forhold til hva som 
anses som hensiktsmessig og samfunns-
messig rasjonelt.» 

VIktIg Å FÅ endRet
Daglig leder Knut Lockert presiserte at 
ordningen i dag fungerer utmerket der de 
med hjemmevakt har god lokal kjennskap til 
de elektriske anleggene og reaksjonstiden 
er god nok. Selskapene må kunne vurdere 
bemanning og klassifisering på bakgrunn av 
ROS-analyser og ikke baseres på et generelt 
regelverk som treffer selskapene dårlig med 
sine svært forskjellige nett og kundemasse. 

– Av alle forslagene NVE kommer med, er 
dette den viktigste å få endret, uttalte Knut 
Lockert som tross alt så litt optimistisk på den 

konstruktiv dialog med NVE.
Og det var grunn til optimisme. Defo fikk  

gjennomslag for den viktigste innsigelsen i 
høringen om beredskapsforskriften. Det  
opprinnelige kravet til døgnbemanning i  
driftssentraler i klasse 2 ble endret.

I den vedtatte beredskapsforskriften ble det 
satt krav til én times responstid. 

Dette var en helt nødvendig endring mente 
Defo, som også berømmet NVE for å ha vært 
konstruktiv imøtekommende på dette punktet.  

På viktige områder skal selskapene nå 
iverksette nødvendige sikringstiltak ut fra 
egne ROS-analyser. Hva NVE anser som  
akseptable nivåer er ikke uten videre gitt, 
derfor ble sentrale personer i selskapene opp-
fordret til å arbeide aktivt med de nye kravene 
og innarbeider disse i planer og rutiner slik at 
det kan argumenteres for de valg som treffes. 

beRedSkap FOR alle
Beredskap og leveringssikkerhet er best  
i en desentralisert struktur, mener Defo.  
Store nettselskaper nedprioriterer mindre 
lokalsamfunn når strømmen blir borte.  
Mindre selskaper har den nærhet og forstå-
else som skal til for å sikre alle den samme 
høye beredskapen. 

 På et fellesmøte mellom Beredskaps- 
utvalget og Strukturutvalget i januar, ble det 
blant annet framhevet at samfunnsansvarlig  
forretningsdrift og bedriftsøkonomi er på 
kollisjonskurs i mange selskaper. De små og 
mellomstore selskapene utøver samfunns- 
ansvarlig 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 men-
nesker bosatt i lokalsamfunn havner bakerst i 
køen når strømmen blir borte.

«beredskap og leve-
ringssikkerhet er best 

i en desentralisert 
struktur, mener defo»
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MedleMMer:

•	 Eilif	Amundsen,	Hålogaland	Kraft	AS

•	 Knut	Lockert,	Defo

•	 Andres	Sætre,	Tinn	Energi	AS

•	 Oddbjørn	Samuelsen,	Repvåg	Kraftlag	SA

•	 Olaf	Vik,	Rakkestad	Energi	AS

Strukturutvalget

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

leder:
andres Sætre, tinn energi aS

Defos strukturutvalg ble oppnevnt med 
bakgrunn i et vedtak i Defos styre i desember 
2011. Utvalget hadde sitt første møte i Tromsø 
den 7. februar 2012. 

Debatten om en mulig endring av struktu-
ren for nettselskaper, har i stor grad dreid seg 
om hva som er optimal nettstruktur i Norge. 
Defo er også av den mening at nettstrukturen 
i Norge ikke er optimal, og at fusjoner bør 
foretas der hvor det er naturlig. Men dette må 
ikke skje ved tvang, og det advares mot vil-
ledende utredninger med feil konklusjoner. 

beRedSkapSHenSyn
Det aller viktigste argumentet for å gå var-
somt fram med fusjoner og sentralisering, er 
imidlertid beredskapshensyn. Det er ingen tvil 

livets rett. Denne type fusjoner er nødvendig 
og vil komme, men politisk tvang vil bare føre 
til flere mislykkede fusjoner, sier Defos daglige 
leder Knut Lockert. 

laVeRe nettleIe?
Pareto viste i nettanalysen for 2012 til et 
eksempel på husholdningskunder som kan 
spare opp mot 9 000 kroner i året ved fu-
sjon av nettselskaper. Dette ble framstilt i en 
avisartikkel i Sunnmørsposten som at «en 
vanlig forbruker kan spare 9 000 kroner i året 
i nettleie på sammenslåinger». Det sier seg 
selv at dette er en meningsløs framstilling når 
gjennomsnittlig nettleie er om lag 9 500 kroner 
for en husholdningskunde med forbruk på  
20 000 kWh. 

Også høyresiden, med Høyre, FrP og Ven-
stre har tilkjennegitt det Defo kaller «populis-
tisk slagside» ved å kreve færre nettselskaper 
for å få billigere nettleie. Defo mener at den 
prisen kan bli farlig høy både for forsynings-
sikkerheten og for eiernes rett til styring av 
egne selskaper. 

Selvfølgelig bør Hafslund ha den billigste 
nettleien med det antall kunder de har per 

kilometer ledning og den kort veien fram til 
disse. Det er jo helt andre utfordringer med 
vær, vind og infrastruktur i distriktene. Disse 
forsvinner ikke med fusjoner.

eFFektIVItet
Det er ingen klar sammenheng mellom effekti-
vitet og størrelsen på selskapene, slik mange 
hevder. Det er ofte de mindre selskapene som 
er mest effektive. Tariffene i de store byene 
er naturlig nok rimeligere. Der er det jo flere å 
dele på i et lite område. Det må nødvendigvis 
være dyrere å drive energiforsyning der det er 
færre kunder, større avstander og mer vær-
hardt. 

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 andre siden må alle selskaper drive ef-
fektivt 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.

om at beredskap og leveringssikkerhet er best 
i en desentralisert struktur. Store selskaper 
nedprioriterer mindre lokalsamfunn når strøm-
men blir borte. Mindre selskaper har den nær-
het og den forståelsen som skal til for å sikre 
alle den samme høye beredskapen uansett 
hvor de bor. 

God beredskap krever kjennskap til nettet, 
og det krever nærhet til hendelsene. På kort 
sikt er det mulig å spare penger på sentralise-
ring, men konsekvensene for utfall i distriktene 
er åpenbar. 

MÅ SelV beSteMMe
Defo har også trukket fram fra glemselen en 
forskningsartikkel av Lasse B. Lien og Christi-
ne Benedicte Meyer fra 2003. Her slås det fast 
at «fusjoner og oppkjøp i gjennomsnitt fører til 
et verditap for kjøperne, og de representerer 
i så måte ofte dårlige investeringsbeslutnin-
ger». Det ser også ut til å være de «ubetalte» 
implisitte kostnadene som blir spikeren i kista. 
«Disse kostnadene oppstår som følge av at 
man ofrer stabiliteten når man går inn for end-
ringer», heter det i rapporten. 

Dette forholdet, mener Defo, blir neppe 
mindre av at fusjons- og investeringsbeslut-
ningene kommer som følge av overordnet 
tvungen endring av rammevilkårene. 

– Det er bare ved naturlige fusjoner av 
nettselskap der eierne selv ser behovet for 
større enheter, at slike sammenslåinger har 

«det er ingen klar sammenheng  
mellom effektivitet og størrelsen  

på selskapene»
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MedleMMer:

•	 Alf	Vee	Midtun,	Rauma	Energi	AS	(leder)

•	 Bjørn	Ludvigsen,	Hålogaland	Kraft	AS

•	 Jan	Jansrud,	Gudbrandsdal	Energi	AS

•	 Guttorm	Listaul,	Notodden	Energi	AS

•	 Eivind	Dybendal,	Midt	Nett	Buskerud	AS

•	 Kristin	H.	Lind,	KS	Bedrift	Energi

•	 Niklas	Kalvø	Tessem,	KS	Bedrift	Energi

•	 Kjell	Tore	Holmestrand,	Øvre	Eiker	Energi	AS

•	 Bjørn	Skaret,	Ørteren	Kraftverk		

(Ustekveikja	Energi)

defo og kSbs felles kraftomsetningsutvalg

Kraftomsetningsutvalget skal vurdere utviklingen av kraftmarkedet i Norge, og drøfte for-

hold 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.  

Begrunnelsen for opprettelsen av et slikt 
utvalg var at Defo og KS Bedrift Energi ønsker 
å fokusere ytterligere på de problemstillingene 
vi ser kommer. Et slikt utvalg vil skjerpe oss i 
argumentasjonen og NVE vil erfaringsmessig 
 prioritere problemstillingene i større grad 

leder:
alf Vee Midtun, Rauma energi aS

Bakgrunnen for avtalen er at de fleste av  
Defos medlemmer også er medlem av KS  
Bedrift. Målsetningen er et samarbeid basert 
på gjensidig erkjennelse av et felles idégrunn-
lag om energiselskapenes muligheter til å 
utvikle seg innenfor rammen av en lokal og 
regional tilknytning. 

FelleS HOldnIngeR
Defo og KS Bedrift vil i størst mulig grad søke 
å finne felles holdninger i forbindelse med  
høringer og annen kontakt utad. På denne 
måten vil man oppnå å øke gjennomslags-
kraften på vegne av medlemmene overfor 
politikere, myndigheter, media og andre inter-
esseorganisasjoner. 

Kjerneområdene vil ligge innenfor utford-
ringer knyttet til sentral-, distribusjons- og 
regionalnett, og organisasjonene vil så langt 
det er mulig søke å finne felles holdninger på 
disse områdene. 

Ved eventuelle interessemotsetninger har 
partene anledning til å uttrykke forskjellige syn 
og holdninger utad. 

Defo og KS Bedrift har også opprettet flere 

Samarbeid med kS bedrift energi
Selv om Defo ikke lenger har det kontorfellesskapet som tidligere, så vil 
samarbeidet mellom KS Bedrift Energi og Defo bli fulgt opp på en like bra 
måte som før. Det avholdes faste ukentlige frokost- lunsjmøter, og det er 
også rom for ad hoc-preget møteaktivitet. 

Om kS bedrift 
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.

KS Bedrift organiserer over 500 bedrifter 
innen en rekke bransjer – med energi, avfall 
og havn som de største. Medlemmene har 
det til felles at de produserer grunnleggende 
tjenester for lokalsamfunnet. Kommunalt eide 
bedrifter tar samfunnsansvar. De befinner 
seg i skjæringspunktet mellom forretning og 
forvaltning – mellom børs og katedral. 

felles næringspolitiske utvalg. Praksisen med 
å arrangere felles medlemsseminar vil også  
bli videreført. 

randør fakturerer alt, men nett og kraft kan ha 
hvert sitt krav in mot kunden. Nettselskapet 
må sikres sine inntekter, og kraftleverandøren 
må gis muligheter til fritt å konkurrere. 

Listen over spørsmål og problemstillinger 

til NVE er lang, men det blir presisert at den 
langt fra er uttømmende. Det er svært mye 
som må avklares, og det blir gjort med den  
offensive og konstruktive holdningen som Defo 
og KS Bedrift Energi nå har lagt for dagen. 

«nettselskapet må sikres sine inntekter»

enn tidligere. Defo ønsker også å fokusere på 
utfordringene for å gjøre disse ytterligere kjent 
blant våre medlemmer, for at de på den måten 
kan forberede seg på best mulig måte.

utFORdRIngene
På møtet den 30. november ble det blant an-
net fastslått at bransjen ikke kan ta sjansen på 
at det ikke blir en totalfakturering fra kraft-
leverandørene. Det må derfor drøftes hvilke 
utfordringer og mulige endringer i organisering 
av kraftmarkedet dette vil gi for selskapene. 

Utvalget har i et brev til NVE bedt om et 
møte på bakgrunn av en lang liste av utfor-
dringer som det ønskes svar på. Flere spørs-
mål går på HUB-en, hvor mye skal ligge i den, 
leverandørbytter/flyttinger og eierskap? Skal 
kunden ha kontrakt kun med kraftleverandør? 
Hva med stengning og struping? Videre må 
det stilles spørsmål om hvordan kundekontak-
ten ved nytilknytning, og ikke minst i feilsitua-
sjoner, skal håndteres. 

I forbindelse med den økonomiske gren-
seoppgangen mellom kraftleverandør og 
nettselskap er det også mange spørsmål som 
må avklares, for eksempel: Hvem skal være 
ansvarlig for skatter og avgifter? Kraftleve-
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Medievirksomhet
Defos utadrettede virksomhet gjennom egne og eksterne medier er av stor 
betydning for organisasjonens virksomhet og omverdenens oppfatning av 
oss. 2012 har vært et svært aktivt medieår for Defo. 

dagMaRS kOnSekVenSeR
De første utgavene av NettOpp i 2012 var 
naturlig nok preget av orkanen Dagmar som 
hadde herjet med mange norske linjenett ved 
årsskiftet. Men orkaner har også påført annen 
livsviktig infrastruktur store skader. Forskjellen 
er at mens veg og jernbane får ekstrabevilgnin-
ger, straffes nettselskapene økonomisk. Det er 
med andre ord «ingen likestilling for Dagmar». 

Et av de selskapene som verst ut av 
Dagmar-ødeleggelsene var Stryn Energi. Et 
foreløpig anslag i januar viste at de kunne få 
en samlet KILE-kostnad på ca 15 millioner 
kroner, i tillegg til reparasjonskostnader på 
5–6 millioner kroner. 

KILE-ordningen er en risikofaktor som kan 
være vanskelig å håndtere for nettselskapene, 
og det kan også påvirke hvordan mulige inves-
torer oppfatter verdiene av nettaktiva. – Det er 

nom Defo fikk være på de arenaene som kan 
påvirke egen framtid. 

Og det skulle presenteres flere nye med-
lemmer i Nettopp gjennom året, og som hadde  
tilsvarende begrunnelser. – Det handler om 
vår eksistens, sa e-verksjef Anders Rønning  
i Røros E-verk, som begrunnelse for at de 
valgte medlemskap i Defo. Senere kom Midt-
Telemark Energi, Trøgstad Elverk og Hurum 
Energiverk inn i foldene, med mye av de 
samme begrunnelsene: «Vi er et kraftsenter 
i lokalsamfunnet», «Det å stå samlet er en 
styrke», «Finner meningsfeller». 

SaMaRbeId 
Distriktsenergiverk som melder seg inn i Defo 
er selvfølgelig smarte. Smart er det også å 
inngå samarbeid når større prosjekter skal 
gjennomføres, slik som så å si alle Møre og 
Romsdals energiselskaper har gjort i Smart 
Strøm Nordvest. På denne måten forbereder 
selskapene seg på å gjennomføre bransjens 
største IKT-prosjekt. – Små selskaper må 
kunne overleve ved å samarbeide, sa adm. 
direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi AS 
til NettOpp nr 6. Til sammen representerer 
Smart Strøm Nordvest 140 000 målepunkter. 

Målet med dette samarbeidet var jo innførin-
gen av AMS innen 1. januar 2017, et mål som 
OED justerte på overtid til 2019. Likevel, mål 
er noe man kan være enige om, men virkemid-
lene kan det være forskjellige meninger om. 

MÅl Og VIRkeMIdleR
Og forskjellige meninger var det i forbindelse 
med Nettmeldingen. I april holdt Stortingets 
energi- og miljøkomité en åpen høring om 
denne meldingen, og Defo var invitert til å 
presentere sitt syn. At målet er mer nett, 
kunne Defo være enig i, men når det gjelder 
virkemidlene for utbygging, så fikk komitéen 
klar beskjed om Defos uenighet. 

Det er skuffende at meldingen i hovedsak 
er begrenset til sentralnettet. Det skal investe-
res milliarder også på underliggende nett, der 
hovedutfordringen er regulering som bremser 
investeringslysten til selskapene. Meldingen er 
mangelfull når det på den ene siden understre-
ker behovet for mer nett, og på den annen side 
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I Paretos Nettanalyse for 2013 gjentas 
blant annet konklusjonen fra tidligere 
år om at «De minste nettselskapene 

har hyppigere og lengre avbrudd enn 
de store». Denne konklusjonen er bygd 
på en avbruddsstatistikk hvor antall av-
brudd per sluttbruker blir målt, og IKKE  
hvilke selskap som er skyld i disse 
avbruddene. Likevel konkluderer de 
med at «små selskaper har hyppigere 
og lengre avbrudd enn de store». 

Feilregistrering
– Vi har ikke full oversikt over hvor 
mange feil på overliggende nett der 
andre selskaper er eiere, utgjør i denne 
statistikken, sier Lockert. – Men vi vet 
med sikkerhet at det forekommer i et 
omfang som gjør at Pareto konkluderer 
på et mangelfullt grunnlag.  Både i 
Rakkestad Energi og i Trøgstad Elverk 
konsesjonsområde har det i løpet av 
de siste fire månedene vært avbrudd 
som har ført til at disse selskapenes 
kunder har vært strømløse i mange 
timer. Feilene har vist seg å ligge i over-
liggende nett eid av Hafslund Energi 
Nett. I Paretos konklusjon etter å ha 
målt avbrudd per kunde, blir de lokale 
nettselskapene registrert som selskaper 
som har hatt avbruddene fordi det er 
Trøgstad og Rakkestads kunder. Hafs-
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– Når det er sluttbrukers avbrudd som måles uavhengig av hvor feilen ligger, så kan man  
ikke konkludere med at det er de selskapene hvor kundene hører hjemme som «har»  

avbruddene, sier Knut Lockert. 

– Pareto har ikke dekning 
for å konkludere med at de 
minste selskapene i gjen-
nomsnitt har hyppigere og 
lengre avbrudd enn de store. 
Det er ikke det som måles, 
sier daglig leder Knut Lockert 
i Defo. 

lund som av ulike årsaker hadde feilene 
i sitt nett, blir ikke registrert i denne 
statistikken. Da er det kanskje ikke så 
rart at Pareto kan konkludere med at 
«avbruddstiden faller ved økt selskaps-
størrelse», sier Knut Lockert. – Men det 
blir ikke riktig av den grunn.

Umulig å avdekke årsakssammenheng
Pareto har fått spørsmål fra NettOpp 
om dette forholdet. Pareto svarer 
generelt  og unngår på den måten å 
svare på NettOpps konkrete forespør-
sel om de kjenner statistikken på feil i 
overliggende nett som skyldes andre 
selskaper. De svarer heller ikke på 
spørsmålet om hvordan de kan påstå 
at større selskaper gir færre feil ut fra 
denne statistikken. Yngve Walle fra  
Pareto svarer imidlertid blant annet slik: 

«Vi synes det er viktig å få frem at 
nettanalysen er en bransjestudie. Dette 
innebærer at det kan finnes avvik fra 
hovedkonklusjonene, eksempelvis små 
selskaper som leverer god avkastning. 
Rådataene fra NVE gir ikke mulighet 
til å avdekke årsakssammenhenger 

for hvert enkelt selskap. I vår analyse 
trekker vi derfor frem hovedtrekk som 
gjelder for hele bransjen.»

Deretter gjentar han de tre hoved-
trekkene som bekrefter funnene fra de 
fire foregående år hvor ett av dem er «at 
de minste nettselskapene i gjennom-
snitt har hyppigere og lengre avbrudd 
enn de store».

Så viser han til grafene på side 13 i 
rapporten «som det fremkommer har 
de største selskapene færre og kortere 
avbrudd enn de små».

Hvem «har» avbruddene
Men de grafene som Walle viser til  
heter «avbrudd i snitt per sluttbruker,  
gj. snitt avbruddsvarighet per slutt-
bruker, avbrudd i snitt per påvirket 
sluttbruker og gj. snitt gjenopprettings-
tid per avbrudd». 

– Når det er sluttbrukers avbrudd 
som måles uavhengig av hvor feilen 
ligger, så kan man ikke konkludere med 
at det er de selskapene hvor kundene 
hører hjemme som «har» avbruddene, 
sier Knut Lockert i Defo til NettOpp. 

ingen andre bedrifter eller investeringsobjekter 
som har slike ordninger når uventede og sjeld-
ne orkanherjinger slår til, sa nettsjef Jan-Erik 
Brattbakk i Ringeriks-Kraft til NettOpp nr 2. 

– Vi kan ikke ha en regulering basert på 
tilfeldighetsprinsippet, sa daglig leder Knut 
Lockert i forbindelse med Dagmar i NettOpps 
utgave nr 4. De selskapene som ble truffet av 
Dagmar hadde uflaks og får redusert sin inn-
tekt, mens de selskapene som hadde flaksen 
på sin side og slapp unna, får økt sin inntekt. 

Se pÅ HelHeten
Kostnader i forbindelse med nett som må 
slynge seg gjennom vanskelig terreng og lange 
strekninger for å forsyne Distrikts-Norge forsvin-
ner jo ikke ved at selskaper fusjonerer. Eierskap 
endrer jo ikke på geografi, vær og vind. 

Pareto synes å tro det når de konkluderer 
med at fusjon mellom tilgrensede nettselskap 
vil gi en økonomisk fordel både for selskape-
ne og for kundene. De hevder også at det er 
de store selskapene som er de mest effektive 
og at små og mellomstore selskaper vil tjene 
på å fusjonere til større enheter. Men Paretos 
Nettanalyse viser jo tvert imot at det er de 
mellomstore selskapene som har den beste 
avkastningen. 

Nettstrukturen i dag er ikke optimal, men 
det på legges vekt på helheten – ikke ensidig-
heten, skriver NettOpp i utgave nr 3. I utgave 
nr 5 går Knut Lockert så langt at han konklu-
derer med at når struktur diskuteres, så bør 
ikke den tas med utgangspunkt i Paretos 
rapport. 

nye MedleMMeR 
I utgave nr 5 i mars ble årets første nye Defo-
medlem presentert. Det var Kragerø Energi, 
som så det som veldig positivt at de gjen-

ikke tar tak i det viktigste virkemiddelet for å 
få dette gjennomført, nemlig den økonomiske 
reguleringen av nettselskapene. Konsekvensen 
av reguleringen av selskapene er dessverre i 
dag mer et resultat av tilfeldigheter enn et re-
sultat av selskapenes evne til å drive effektivt. 
Slik kan det ikke fortsette, mener Defo. 

RekORdÅRSMøte
NettOpps utgave nr 9 var i sin helhet viet Defos  
årsmøte med fagdag på hotell Ullensvang i 
Hardanger. Et årsmøte som ga rekorddelta-
gelse med 192 inklusiv ledsagere og utstillere. 

Konsernsjef Auke Lont fortalte om Statnetts 
arbeid med å bygge landet og i hele landet. 
Statnettsjefen gjorde det også klart at de 
ønsker å trenger samarbeid for å lykkes, og 
han bemerket spesielt det gode samarbeidet 
med Defo.  

 Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud  
presiserte i sitt foredrag at NVE ser det som 
viktig å bidra til effektiv drift, utvikling og utnyt-
telse, men også at nettene må gjøres mer 
robuste og sikre en tilfredsstillende beredskap. 
Og han hadde selvfølgelig Dagmar i tankene. 

nye tak
Joda, bransjen ser så absolutt behovet for å 
ta nye tak innenfor beredskapsarbeidet. 

– Men det er ikke rimelig at nettselskapene 
skal få redusert evnen til nettutbygging, sa leder  
av beredskapsutvalget Jan-Erik Brattbakk i 
NettOpp nr 11. 

I utgave nr 12 presiserte Knut Lockert at 
god beredskap krever penger og nærhet.  
Det krever kjennskap til nettet, nærhet til 
hendelsene – og både midler og insentiver til 
å bygge og vedlikeholde nett. 

– På kort sikt er det mulig å spare penger 
på sentralisering, men konsekvensene for ut-
fall i distriktene er åpenbare, sa Knut Lockert i 
NettOpp nr 12.

eR dette nødVendIg?
NettOpp nr 16 var en konferanseutgave til 
NVE-konferansen «Norges energidager» på 
Holmenkollen Park Hotel 18. og 19. oktober. 
Den ble i tillegg til vanlig utsendelse, også 
trykket og utdelt på konferansen. 

nettOpp
NettOpp skal være 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 det Defo til 
enhver tid er opptatt av. 

I 2012 har NettOpp kommet ut med 20 
utgaver. To av dem har vært i trykt format, 
ett to-siders til Defos årsmøte med fag-
dag i Hardanger, og ett fire-siders til NVEs 
konferanse «Norges energidager 2012» i 
oktober. 
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I denne utgaven ble det samlet og presentert 
noen tidligere NettOpp-saker under felles-
tittel: «Er dette nødvendig, NVE?» Her ble 
Defos holdning presentert om at ordningen 
med utbetaling ved svært langvarige avbrudd, 
USLA, er unødvendig og fordyrende for nor-
ske energiverk, at NVE legger opp til et kve-
lende byråkratisk regelverk med sitt forslag 
til revidering av beredskapsforskriften, og at 
NVE i mange tilfeller overreagerer og mangler 
skjønn. I tillegg presiserte vi at Defo finner det 
uhensiktsmessig at det skal stilles strengere 
krav til nettet i Norge enn i Europa for øvrig, at 
det er vesentlige feil i dataunderlaget i NVEs 
forslag til ny nettregulering, og at veilederen 
om USLA er en veileder i unødvendigheter.  

Fra en talerstol på konferansen ble det 
fra en NVE-representant vist til spørsmålet i 
NettOpp om dette var nødvendig, og svaret 
var: – Ja, det er nødvendig. 

Men så var ikke alt så nødvendige likevel, 
skulle det vise seg. 

jObben kan gjøReS
På slutten av året kom avgjørelser fra NVE 
som viste at de opprinnelige forslagene ikke 
var så nødvendige og gjennomtenkte som de 
hevdet. Pengene kom på bordet ved at bran-
sjens inntektsrammer for 2013 økte med 4,3 
milliarder kroner, slik at jobben nå kan gjøres. 

– Noe av det mest tilfredsstillende med 
inntektsrammene for 2013 er at det også er 
tatt hensyn til de små nettselskapene, sa Knut 
Lockert i en kommentar. Mens nettregule-

ringsutvalgets leder,  Arne Nybråten, presi-
serte at NVE har lyttet til Defos argumenter, 
men ikke til alt. Modellen får noen tapere og 
noen vinnere.   

Defo fikk også gjennomslag for den viktig-
ste innsigelsen i høringen om beredskaps-
forskriften, da det opprinnelige kravet til 
døgnbemanning i driftssentraler i klasse 2 ble 
endret. Dette var den viktigste av alle bestem-
melsene Defo ba NVE om å gjøre noe med. 
Svært mange merknader fra Defos medlem-
mer handlet om dette. 

pOpulIStISk SlagSIde
Merknader hadde også Defo til den politiske 
høyresidens krav om færre nettselskaper for å 
få billigere nettleie. NettOpp nr 18 gjorde det 
klart at her kom «høyresiden med populistisk 
slagside». – Prisen kan bli farlig høy både for 
forsyningssikkerheten og for eiernes rett til 
styring av egne selskaper, sa Knut Lockert til 
NettOpp. Han presiserte også at fusjoner vil 
medføre dårligere leveringskvalitet i distrik-
tene over tid, fordi selskapene vil investere 
der konsekvensen av feil i nettet er størst for å 
begrense KILE-kostnadene. 

Denne saken ble fulgt opp i NettOpp nr 19, 
og da med å vise til at høyresidens fusjons-
kåthet kan føre til økt nettleie og verditap. Her 
ble det også vist til en forskningsrapport fra 
2003 hvor det slås fast at «fusjoner og oppkjøp 
i gjennomsnitt fører til et verditap for kjøperne, 
og de representerer i så måte ofte dårlige 
investeringsbeslutninger». I tillegg sier også 
denne rapporten at «informasjonsflommen blir 
mindre, langsommere og mindre presis». 

– Det sier seg selv at dette vil kunne svekke 
beredskapen på en måte som vil gi kundene 
en uakseptabel leveringssikkerhet, sa Knut 
Lockert i en kommentar. 

HOldeR tRøkket
Så startet 2013 med vekst og optimisme. Før 
nyttårsrakettene landet skikkelig hadde Defo fått 
tre nye medlemmer, og optimismen blomstrer i 
organisasjonen. Trenden er klar: Defo er orga-
nisasjonen for distriktsenergiverkene i Norge. Vi 
takker for tilliten og lover å holde trøkket. 

V
irksom

heten

defos hjemmeside
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– Nå kan jobben gjøres!

– Pengene har kommet på bordet, nå kan jobben gjøres, sier 

daglig leder Knut Lockert i Defo. – Vi har langt på vei fått det 

vi har bedt om, og skal nå være i stand til å foreta de invest-

eringer som er nødvendig for å sikre kundene en god forsyn-

ingssikkerhet. 

Distriktenes energiforening Defo

Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo

www.defo.no

Daglig leder: Knut Lockert

Telefon: 91 18 77 13
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B
ransjens inntektsrammer for 2013

 øker med 4,3 milliarder kroner, 

eller et gjennomsnitt på 29 pro-

sent fra 2012 til 2013. Økningen er 

likevel bare 8 prosent fra 2010. Øknin-

gen skyldes  økte kostnader, økt KILE 

og økt NVE-rente. Den største økningen 

i kostnadene skyldes økte framtidige 

pensjonskostnader og merkostnader i 

forbindelse med uværet Dagmar i 2011. 

Modernisere nettet

– NVE har endret regelverket for at nett-

selskapene skal kunne skaffe seg kapi-

talen og kompetansen de trenger for å 

modernisere nettet, sier vassdrags-

FOTO: BJARNE LANGSETH

Bransjen kan nå være i stand til å foreta de 

investeringer som er nødvendig for å sikre 

kundene en god forsyningssikkerhet. 

og energidirektør Per Sanderud i en 

pressemelding. Han legger til at det er 

store forskjeller mellom nettselskapene, 

men at det ser ut til at nettselskapene 

følger NVEs oppfordring om å se nett-

leien i fl ere års perspektiv. 

Også for de små

– Noe av det som er mest tilfre
dsstill-

ende med inntektsrammene for 2013 

er at det også er tatt hensyn til de små 

nettselskapene. Det skilles ikke mel-

lom de små og de store på en måte 

som kan true de små selskapene. Dette 

er noe vi har jobbet knallhardt for, sier 

Knut Lockert.

Den nye modellen gir i sum et riktigere 

resultat enn tidligere modell, men det 

gjelder ikke alle. – Vi har fått noen tap-

ere og noen vinnere, som ikke opplagt 

skyldes manglende eller høy effektiv-

itet, sier leder i nettreguleringsutvalget, 

Arne Nybråten i en kommentar.

NVE har lyttet til D
efos argumenter, 

men ikke til alt. – De burde lagt inn 

en overgangsordning for selskaper 

som kom svært dårlig ut som følge 

av modellen. 

Både tapere 

og vinnere

Nybråten mener at den nye modellen 

gir et riktigere bilde av selskapenes inn-

byrdes kostnadseffektivitet. Heretter 

vil effektivitet i større grad skyldes 

forhold i selskapet, og ikke tilfeldige 

utslag i noen av selskapene som dan-

ner mønsterselskapene i modellen. 

Nybråten viser også til at mange 

mener insentivene til investeringer kan 

bli for sterke: – Jeg mener at dette 

ikke er noen fare de første årene, men 

at dette må overvåkes når det er gått 

en del år.  

Overgangsordninger

NVE har lagt ned mye arbeid i å fi nne 

hvilke rammebetingelser som skal 

brukes for å forklare økte eller redu-

serte kostnader. 

– Jeg er rimelig sikker på at de 

valgte parametere ikke er dekkende 

for å ta hensyn til de ulike forhold 

nettselskapene har i sin virksomhet, 

sier Nybråten. – Dette synliggjøres i 

de relativt store endringer i resultat 

for mange selskaper med ny og 

gammel modell, der ikke alt kan 

forklares med at den gamle modellen 

ga selskapene uriktige fordeler. Store 

negative endringer vil også medføre 

manglende tillit t
il NVEs beregnings-

metode, og jeg mener at NVE ville ha 

tjent på å gi overgangsordninger for 

de selskaper som  har fått store end-

ringer som følge av ny modell, sier 

leder i Defo og KS Bedrift Energis 

nettreguleringsutvalg, Arne Nybråten 

til NettOpp.
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Kan føre til økt nettleie og verditap

Høyresidens fusjonskåthet 

for å sikre kundene lavere 

nettleie, kan tvert imot føre 

til dyrere strøm for kundene. 

Fusjoner og oppkjøp fører 

også ofte til verditap for 

kjøperen.

Distriktenes energiforening Defo
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H
øyres Siri A. Melings begrunnel-

ser for opposisjonens forslag om 

tiltak for å få færre nettselskap, 

er at strømkundene skal få en så lav 

nettleie som mulig. I fagbladet Energi 

sier hun at det er latterlig at olje- og 

energiminister Ola Borten Moe dobler 

nettutjevningstilskuddet fra 60 til 120 

millioner kroner. 

– Men dette er 120 millioner som går 

rett til kundene gjennom lavere tariffer i 

områder der det er dyrest å drive nett i 

Norge, sier daglig leder Knut Lockert i 

Defo. – Og det på en mer effektiv måte 

enn hva fusjoner vil føre til. En vesent-

lig reduksjon av nettutjevninga vil øke 

nettleien og det samme kan være tilfelle 

med påtvungne fusjoner.

Oppsiktsvekkende

Leder av Stortingets energi- og miljø-

komité, Erling Sande (Sp), sier i en 

kommentar til Nationen at metoden 

opposisjonen vil bruke er oppsikts-

vekkende. 

– Om de fjerner utjevningen vil 

det presse fram en strukturendring, 

kundene vil bli misfornøyde og kreve at 

nettselskapene slår seg sammen, sier 

Sande. 

Sande sier også, som Knut Lockert, 

at opposisjonens forslag ikke vil bli bil-

ligere for kundene. 

– Sannheten er at forskjellen på hva 

folk betaler vil øke, sier Sande.

FOTO: BJARNE LANGSETH

Utjevningstilskuddet til de nettselskapene som har høyest 

nettleie har som hensikt å redusere nettleia for kundene.

Reduserer nettleia

Utjevningstilskuddet til de nettselska-

pene som har høyest nettleie har som 

hensikt å redusere nettleia for kundene. 

Disse selskapene har plikt til å redusere 

nettleia samme år som tilskuddene er 

tildelt. En reduksjon av utjevningstil-

skuddet, eller fjerning av det, vil øke 

nettleia for kundene på et nivå som 

fusjonsgevinsten langt fra vil kunne 

kompensere for .

Verditap for kjøperen

I denne forbindelse kan det også være 

på sin plass å trekke fram fra glemselen 

en forskningsartikkel av Lasse B. Lien 

og Christine Benedichte Meyer fra 2003. 

Her slås det fast at «fusjoner og oppkjøp 

i gjennomsnitt fører til et verditap for 

kjøperne, og de representerer i så måte 

ofte dårlige investeringsbeslutninger». 

Det blir også pekt på at det ser ut til 

å være de «ubetalte» implisitte kost-

nadene som blir spikeren i kista. «Disse 

kostnadene oppstår som følge av at 

man ofrer stabiliteten når man går inn 

for endringer.»

Fusjon uten tvang

– Med dette som bakteppe kan man 

jo tenke seg at slike kostnader neppe 

blir mindre av at fusjons- og invester-

ingsbeslutningene kommer som følge 

av en overordnet tvungen endring av 

rammevilkårene, sier daglig leder Knut 

Lockert i en kommentar. – Det er bare 

ved naturlige fusjoner av nettselskap 

der eierne selv ser behovet for større 

enheter, at slike sammenslåinger har 

livets rett. Denne type fusjoner er nød-

vendig og vil komme, men politisk 

tvang vil bare føre til fl ere mislykkede 

fusjoner, sier Knut Lockert. 

Svekket beredskap

I forskningsrapporten går det også fram 

at en annen viktig kostnad som lett 

glemmes ved fusjoner og større enheter 

er «at informasjonsfl ommen blir mindre, 

langsommere og mindre presis». 

– Det sier seg selv at dette vil kunne 

svekke beredskapen på en måte som 

vil gi kundene en uakseptabel leverings-

sikkerhet, sier daglig leder Knut Lockert 

i Defo. 

Foto: Bjarne Langseth
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Høyresiden med populistisk slagside

Høyre, FrP og Venstre har 

tilkjennegitt en populistisk 

slagside når de krever færre 

nettselskaper for å få bil-

ligere nettleie, sier daglig 

leder Knut Lockert i Defo.  

– Prisen kan bli farlig høy 

både for forsyningssikker-

heten og for eiernes rett til 

styring av egne selskaper. 
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H
øyre, FrP og Venstre fremmet et 

representantforslag på Stortinget 

onsdag der de ba regjeringen  

gjennomgå reguleringsplanen for 

nettselskapene med ønske om at det 

skal bli færre nettselskaper. I henhold til 

Teknisk Ukeblad skriver partiene blant 

annet i sitt forslag  at «det er grunn til 

å tro at dagens struktur med mange 

små nettselskaper er lite optimalt når 

det gjelder å møte de store oppgavene 

disse selskapene står overfor de kom-

mende årene.»

Til Europower uttaler Siri A. Meling 

fra Høyre at «målet er å sørge for 

at nettkundene får så billig nettleie 

som mulig».  I tillegg uttaler hun at 

«med større områder blir det større 

stordriftsfordeler, mer oppmerksomhet 

på produktutvikling og større grad av 

forsyningssikkerhet.».

Bevisste eiere

Dette kaller Lockert en sneversynt 

tankegang hvor opposisjonen hiver seg 

på en populistisk bølge om at her er 

det bare å slå seg sammen for å spare 

penger, og dersom selskapene ikke selv 

vil, så må de tvinges. 

– Det er klart det er noen kroner å 

Daglig leder Knut Lockert i Defo mener at Siri A. Meling fra Høyre har tilkjennegitt  

en populistisk slagside med sine uttalelser om konsekvensen av sammenslåinger. 

spare ved færre ansatte og fjerning av 

dobbeltfunksjoner, sier Lockert. – Men 

når selskapene ikke har gjort dette 

for lenge siden, så er det fordi de har 

bevisste eier – ikke bevisstløse, slik 

høyresiden ser ut til å tro. 

– Eiere av selskapene må selv 

bestemme hva de ønsker med eget 

selskap. En politikk der politikerne skal 

inn i styrerommene og overstyre eiernes 

beslutninger, ligner lite på hvilke verdier 

høyresiden i norsk politikk ellers ønsker 

å definere seg inn under, sier Knut 

Lockert til NettOpp.

Effektivitet og størrelse

Lockert viser til at det ikke er noen 

klar sammenheng mellom effektivitet 

og størrelsen på selskapene. Det er 

ofte de mindre selskapene som er 

mest effektive. Småkraftutbyggerne er 

gjennomgående mest fornøyd med de 

små selskapene. De aksjonerer raskt, 

er ubyråkratisk og de leverer til en 

tilfredsstillende pris. 

– Dog er tariffene ofte rimeligere i 

de store byene, selvfølgelig. Der er det 

jo flere å dele på i et lite område. Det 

må nødvendigvis være dyrere å drive 

energiforsyning der det er færre kunder, 

større avstander og mer værhardt. 

Leveringskvalitet

– Fusjoner vil medføre dårligere  

leveringskvalitet i distriktene over tid, 

fordi selskapene vil investere der kon-

sekvensene av feil i nettet er størst for å 

begrense KILE-kostnadene. Denne kon-

sekvensen må bevisste styrer ta med i 

vurderingen av en eventuell fusjon på lik 

linje med andre argumenter som måtte 

trekke i den ene eller andre retning. Det 

bør også stortingspolitikerne gjøre, sier 

Lockert.
– Det er også verdt å merke seg at 

halvparten av de minste energiverkene 

i Norge utgjør under 10 prosent av nett-

kapitalen, hvilket innebærer at dersom 

man ønsker å spare store penger her, 

er det de største selskapene som burde 

gå på «date» og ikke de minste, avslut-

ter daglig leder Knut Lockert i Defo. 

Foto: ©
 stortingsarkivet.
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– Finner meningsfeller
Hurum Energiverk AS er nytt medlem i Defo. – Her finner vi 
meningsfeller i et nettverk av små og mellomstore selskaper 
der vi føler oss hjemme, sier adm. direktør Ragnar Nilsen til 
NettOpp.
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www.defo.no

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

Redaktør: Bjarne Langseth 
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Etter at daglig leder Knut Lockert 
kom til vårt styreseminar nylig 
og orienterte om Defo, så vi at 

dette er en organisasjon som passer 
oss godt. Defo gjør jo også en brukbar 
jobb for sine medlemmer, og det er en 
allianse vi kan ha nytte av, sier Ragnar 
Nilsen.

Mellomstort
Han betegner Hurum Energiverk AS 
som et mellomstort energiverk – ikke 
av de minste og ikke av de største. 
Konsernet består av Hurum Energiverk 
AS som et rent nettselskap som eier 
og driver det elektriske fordelingsnettet 
i Hurum kommune. I tillegg eier de 
Hurum Kraft AS, som tar seg av den 
kommersielle driften, slik som kraft-
omsetning og salg av varmepumper.  
Til sammen er det 20 årsverk, fordelt på 
16 i nettselskapet og 4 i Hurum Kraft. 

Nettselskapet har knapt 7 000 nett-
kunder i Hurum kommune hvor det bor 
litt over 9 000 mennesker. Om somme-
ren vokser kommunen til om lag 25 000 

mennesker når de 2 400 hyttene  
fylles opp. 

Uviss framtid
Om framtida kan Ragnar bare si at  
den er like usikker for Hurum Energi-
verk som for alle små og mellomstore 
energiselskaper i Norge. 

– Vi klarer oss brukbart, og avkast-
ningsmessig er vi en av de bedre, men vi 
vet jo ikke hva som skjer med ramme- 
betingelsene i framtida. 

I presentasjonen på hjemmesida til 
Defos nyeste medlem står det blant  
annet: «navnet Hurum Energiverk har 
alltid vært synonymt med en trygg og 
solid aktør for regionen». 

Det blir også vist til at de støtter 
arrangementer og andre sponsortiltak 
i lokalsamfunnet, og at de på denne 
måten ønsker å gi noe tilbake for den 
tilliten de har nytt godt av i alle år.  
Hurum Energiverk er også opptatt av 
lokal tilstedeværelse og kunnskap om 
eget nett. Det er med på å bidra til at 
Hurum er et godt og trygt sted å bo. 

Hurum Energiverk AS i Hurum kommune i Buskerud er nytt medlem i Defo. 
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Nytt medlem i Defo:

På toppen av Europa har du muligheter 
til å nå toppen av faglige og naturgitte 
opplevelser 4.–6. juni neste år. Defos 
årsmøte med fagdag arrangeres i  
Honningsvåg med Nordkapp-opplevelser 
du bare kan drømme om. 

Defos årsmøte med fagdag 4.–6. juni 2013 
blir en storslått opplevelser i et av Norges 
største turistmål der også næringsliv og 
distriktsutbygging ser en lysende framtid. 

Ressurser i nord
Under fagdagen vil Defo søke å få fram det 
som er spesielt med nordnorsk næringsliv, 
og spesielt de energipolitiske utfordringer 
som landsdelen kan lære av: Næringsut-
vikling i distriktene, utnyttelse av natur- 
ressurser lokalt, ny fornybar energi og inno-
vasjon. Det er mange spennende mennesker, 
idéer og prosjekter i et av landets rikeste 
ressursområder. 

Minner for livet
I tillegg vil naturopplevelsene kunne gi 
deltagerne minner for livet. Det blir utflukter 
til en natur med fugleliv og formasjoner som 
vil ta pusten av deg. Og mens midnattssolen 
ødelegger nattefølelsen, sitter vi godt plantet 
på Nordkapp i godt selskap med mat og 
drikke som passer til stemningen. 
Sett av datoene og les mer: 

Toppen av 
opplevelser!

kaRt: noRdkaPP.no
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Èn fot i bakken!
Ja, selvfølgelig skal vi ha en best mulig beredskap, 
strenge krav til leveringskvalitet, gode insentiver til  
investeringer i nettet og reaksjoner når det gjøres feil. 
Det er ikke målene Defo er uenig med NVE i – det er 
veien vi ikke alltid vil ha i samme trasé.

De gode intensjonene til NVE synes ofte å smuldre 
bort i byråkratisk detaljpirk og overreaksjoner, som til 
og med kan virke mot sin hensikt. Vårt langstrakte, 

varierte, værharde og væruberegnelige fedreland lar seg 
ikke styre av detaljer i en forskrift. Det er fleksibilitet, nærhet, 

lokalkunnskap, fagkunnskap og vilje som løser problemene 
best og raskest. 

Når den byråkratisk kartboken ikke stemmer med det  
norske terrenget, så er det også i denne sammenheng slik at – 
det er kartet som er feil. Derfor må ikke NVE ta av fra bakkenivå 
og glemme hvor vi bor – og at Norge er distriktenes land. 

Behold èn fot i bakken når det tas et skritt fram. Da er det 
ikke så lett å glemme hvor man er. 

Med klar tale og en rett på sak-holdning skal ingen være i 
tvil om hva Defo mener i aktu-elle saker. Derfor har vi også en 
god og konstruktiv dialog med NVE. Vi håper og tror at det vil 
føre til mer bakkekontakt i framtiden. 

Bjarne Langseth
Redaktør

Er dette nødvendig, NVE?

Defos hjemmeside www.defo.no er under 
stadig vurdering med tanke på forbedringer, 
og endringer gjøres når det er nødvendig. 
Til årsmøtet i fjor ble det foretatt en større 
endring, og i dag finner du følgende på Defos 
hjemmeside: 

Aktuelt: Meldinger og informasjon av lengre 
varighet, slik som årsmøter med påmelding 
og annen informasjon, årsmeldinger  og hø-
ringsuttalelser. Alle høringsuttalelser som Defo 
har avgitt alene eller i samarbeid med KS 
Bedrift Energi, finner du her. 

Defo-nytt: Her legges det ut løpende nyheter 
fra Defo. De ferskeste nyhetene ligger øverst 
og er synlig, men eldre nyheter kan hentes 
fram. 

Defo i media: Her legges ut henvisninger til 
aktuelle medier der Defo har vært representert. 

Siste på twitter: Her kan du følge med Defo 
på twitter. 

Aktuelle nyheter: Her legges hver dag  
automatisk ut de siste energinyhetene fra  
norske medier.

NettOpp: Den siste utgaven av NettOpp lig-
ger synlig. Alle NettOpps tidligere utgaver kan 
lastes ned, samt utgivelsesplan, og det  
er mulig å melde seg på som abonnent. 

Om Defo: Du kan også klikke deg inn på  
Om Defo og laste ned medlemsoversikt,  
styret, administrasjon, utvalg – og du kan 
selvfølgelig kontakte oss.
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heten

Lei av sneversynte 

økonomiske teorier

Av Knut locKert 

MENINGER@ENERGI-NETT.NO

Nå begynner Defo å bli lei av dårlige 

argumenter innpakket i snever

synte økonomiske teorier om nettstruk

turen i Norge. Resultatet kan bli at flere 

veldrevne og godt forankrede lokale 

energi verk i Norge forsvinner. 

Både politikere, embetsverk og Defo 

ønsker en optimal nettstruktur. Men hver 

gang problemstillingen kommer opp, 

kaster konsulenter seg inn i debatten med 

noen store aktører på lasset. De hevder 

bestemt at lykken og pengene vokser 

blant norske nettselskaper dersom vi bare 

kvitter oss med de fleste av dem. Gjentas 

dette ofte nok, kan denne vrangforestil

lingen sette seg. 

Tro på julenissen

Nettselskapene i Norge i dag leverer 

sikker strøm til norske forbrukere 

– uavhengig av størrelse. Men de står 

overfor store utfordringer knyttet til nye 

investeringer i nett. Troen på at fusjoner 

mellom selskaper som har fattige eiere 

(kommuner) skal generere store summer 

til de samme innfusjonerte selskapene, er 

som å tro på julenissen. 

Debatten må nyanseres, og alle argu

menter må på bordet før en så viktig 

beslutning for selskap og lokalsamfunn 

finner sted. 

Beredskap og sikkerhet

God beredskap krever lokalkunnskap og 

nærhet. På kort sikt er det mulig å spare 

penger på å plassere alle mannskaper i 

de store byene, men konsekvensene for 

distriktene er åpenbar. Lengre utetid og 

flere feil. Inntektsrammereguleringen 

underbygger dette. Der skal man ta de 

dyreste feilene først og la utkantene 

vente. Dette vil forsterke seg med færre 

selskaper i distriktene. Utfordringene 

med vær og vind og lange avstander, vil 

være de samme også etter fusjon eller 

salg. 
Selskapets eiere bør ha med seg i vur

deringen av en eventuell fusjonsverdi at 

energiverkene i distriktene leverer en 

rekke sårt tiltrengte kompetansearbeids

plasser, og at disse selskapene i mange 

områder er tradisjonelle hjørnesteins

bedrifter. Ønsker vi spredt bosetning i 

Norge, er energiverkenes tilstedeværelse 

et betydelig bidrag. n

Meninger

Knut Lockert

Daglig leder i 

Distriktenes  

energiforening, 

Defo.

Troen på at fusjoner mellom selskaper som har 

fattige eiere (kommuner) skal generere store 

summer til de samme innfusjonerte selskapene, er som 

å tro på julenissen. 

Knut Lockert, Daglig leder i Distriktenes energiforening, Defo

LøSER IKKE PROBLEmET: Mindre energiselskap vil hjelpe til med å 

opprettholde kompetanse og bosetting i distriktene, ifølge Defo-leder 

Knut Lockert. Han er lei av å høre at større selskaper i automatisk løser de 
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Politikere	  tenk	  dere	  om	  –	  bevar	  de	  lokale	  energiverkene	  
	  

Av	  daglige	  leder	  Knut	  Lockert	  i	  Distriktenes	  energiforening,	  Defo	  

Nå	  begynner	  vi	  i	  Defo	  å	  bli	  lei	  av	  dårlige	  argumenter	  innpakket	  i	  sneversynte	  økonomiske	  
teorier	  om	  nettstrukturen	  i	  Norge.	  Resultatet	  kan	  bli	  at	  flere	  veldrevne	  og	  godt	  forankrede	  
lokale	  energiverk	  i	  Norge	  forsvinner.	  	  

Både politikere og embetsverk ønsker en optimal nettstruktur. Det ønsker også Defo. Men 
hver gang problemstillingen kommer opp, kaster konsulenter seg inn i debatten med enkelte 
store aktører med på lasset. De hevder bestemt at lykken og pengene vokser blant norske 
nettselskaper dersom vi bare kvitter oss med de fleste av dem. Det ulykksalige er at bare man 
gjentar det ofte nok, kan det se ut til at denne vrangforestillingen setter seg. Administrerende 
direktør i Agder Energi, Tom Nysted klarte til og med å slå fast i pressen tidligere i år at det er 
ingen ulemper for noen om man kvitter seg med 100 nettselskaper i Norge. En fantastisk, og 
selvfølgelig meningsløs påstand.  Dog vil en slik tilnærming bety at Agder Energi blir større 
og at konsulentene klapper i hendene i påvente av lukrative konsulenthonorarer. 

Tro på julenissen 

Nettselskapene i Norge i dag leverer varene – sikker strøm til norske forbrukere – uavhengig 
av størrelse. Men de samme selskapene står overfor store utfordringer, særlig knyttet til nye 
investeringer i nett. Det trengs penger, og noen tror fusjoner er løsningen på kapitalbehovet. 
Selvfølgelig kan det være noen kostnader å spare ved fusjoner gjennom noen færre ansatte, 
færre kontorlokaler med videre. Vi forstår også konsulentene når de sier at vi skal jobbe med 
de riktige tingene på riktig måte. Hva er timeprisen for et slikt genialt råd? Troen på at 
fusjoner mellom selskaper som har fattige eiere (kommuner), skal generere store summer til 
de samme innfusjonerte selskapene, er som å tro på julenissen.  Innfusjonering eller salg av 
selskaper er ikke løsningen på kapitalutfordringen til nettselskapene.  Selskapene skal og må 
drives effektivt og smart, men det er primært myndighetenes rammevilkår for nettselskapene, 
som avgjør selskapenes økonomi.  Nettselskapene driver monopolvirksomhet og forutsatt 
effektiv drift, må selskapene sikres tilfredsstillende betingelser, slik at de kan få gjort jobben 
sin ved å sørge for strøm til befolkningen med riktig leveringskvalitet.  

Spredt struktur 

Verden står ikke stille. Siden 1960-tallet og frem til i dag er antall nettselskaper redusert fra ca 
500 til ca 130. Vi har noen få store selskaper i Norge og en rekke små og mellomstore. Til 
sammenligning har vi en lignende struktur i banksektoren, der vi har ca 100 sparebanker, med 
noen store, og mange små og lokalt forankrede banker. Er dette så galt? Vi tror ikke det.  Det 
er mange gode grunner for å opprettholde en spredt selskapsstruktur i energisektoren i Norge. 
Et hovedpoeng er beredskapen.   
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Skjønner NVE sin 
egen regulering? 

NVEs økonomiske tilnær-
ming til Dagmar gir grunn 
til å spørre om de skjønner 

sin egen regulering. I sitt «Dagmar»-
notat av 17.2.2012 skriver NVE: 
«Det er altså nettkundene som må 
betale i form av høyere nettleie der-
som det gis dispensasjon fra Kile 
og/eller Usla.»  

– NVE, det må de uansett!  
Tar vi hele nettvirksomheten i 

Norge samlet, vil nettkundene måt-
te betale alle kostnader forårsaket 
av Dagmar. Dette ut fra at avkast-
ningen (fortjenesten) er gitt som 
kapitalgrunnlag x NVE-rente.

Virkning av Kile (Kvalitetsjuster-
te Inntektsrammer ved Ikke levert 
Energi) og Usla (Utbetaling ved 
Svært Langvarig Avbrudd) er kun 
en omfordeling av inntekt mellom 
selskapene, der de som er truffet av 
Dagmar får redusert sin inntekt og 
de selskaper som slapp unna får økt 
sin inntekt.  For kundene innebæ-
rer dette at de som bor i nettom-
råder som ikke ble berørt av Dag-
mar må betale høyere nettleie og 
gi sitt nettselskap økt avkastning, 
mens kunder i nettselskaper be-
rørt av Dagmar får lavere nettleie 
til tross for at nettselskapet er på-
ført ekstra kostnader til feilretting 
og reparasjoner. 

Undervurderte konsekvenser
I Dagmar-notatet kommer NVE 
med klar melding om at terskelen 
for å gi unntak er så høy at det er 
noe de færreste kan regne med å 

Virkningen av Kile og Usla er kun en om
fordeling av inntekt mellom selskapene der 
de som er truffet av Dagmar får redusert sin 
 inntekt (uflaks) og de selskaper som slapp unna 
får økt sin inntekt (flaks). 

nyte godt av. 
I pressemeldingen sier NVE:
«Statnett SF, som er påført 

kostnader på vel 105 millioner, 
vil oppleve den største økono-
miske virkningen av Dagmar. 
Relatert til selskapets størrel-
se ser det ut til at de økono-
miske konsekvensene er størst 
for Sandøy Energi AS i Møre 
og Romsdal. Kostnadene for 
Sandøy Energi er vel 8 prosent 
målt i forhold til selskapets av-
kastningsgrunnlag.»

De økonomiske konsekven-
sene for nettselskapene under-
vurderes.  Statnett trekkes fram 
som et verstingtilfelle med Ki-
le-kostnader på ca. 105 milli-
oner.  Med en inntektsramme 
på vel 4 milliarder kroner ut-
gjør dette ca. 2,65 prosent av 
inntektsrammen. De slapp bil-
lig i forhold til de fleste andre, 
når man sammenligner størrel-
sen på inntektsrammen i for-
hold til størrelsen på Kile-kost-
nadene.  Det er selskaper med 
kostnader etter Dagmar på 30–
40 prosent av inntektsrammen. 
Da snakker vi konsekvenser. 

Med denne fremstillingen av 
virkeligheten fra NVE er det 
min påstand at denne er skre-
vet med sikte på å bagatelli-
sere konsekvensene for nett-
selskapene. Her ønsker NVE å 
unngå å gi unntak fra bestem-
melsene, gjennom å fremstille 
dette som en middels hendelse. 

Jeg tviler på at Stryn, Stranda, 
Luster og Lærdal har den sam-
me oppfatningen. NVE fore-
trekker heller en regulering ba-
sert på tilfeldighetsprinsippet, 
der de som rammes av hendel-
ser av typen Dagmar har uflaks 
og de som ikke rammes sitter 
stille og kan se på at inntekts-
rammen vokser.     

Ekstraordinær situasjon
Det har vært hevdet at noen av 
feilene som følge av Dagmar 
skyldes manglende vedlikehold 
og investeringer. Orkanen var 
den kraftigste siden 1992 og 
i mange områder klart kraf-
tigere enn den gang. Det bur-
de derfor ikke være en disku-
sjon om at dette var en ekstra-
ordinær situasjon som det ikke 
er samfunnsøkonomisk rik-
tig å bruke som dimensjone-
ringskriterium. Fra alle hold, 
også fra NVE, er det ikke lagt 
til grunn at nett-Norge skal le-
vere 100 prosent oppetid 365 
dager i året. Det blir for dyrt 
og er ikke samfunnsøkono-
misk. Men når hendelsen kom-
mer som selskapene ikke kun-
ne gardert seg mot, ser det ut 
til at dette ikke gjelder lengre. 
Ser man bak Kile -reglene, øn-
sker man også at disse bidrar 
til samfunnsøkonomisk riktige 
investeringer og ikke 100 pro-
sent oppetid.  

Dersom NVE mener at et 
selskap ikke har gjort tilstrek-
kelig for å unngå konsekvense-
ne, så får de heller ta dette med 
de det eventuelt gjelder – ikke 
la det få allmenn konsekvens. 

La oss slippe en regulering 
basert på tilfeldighetsprinsip-
pet.

Hverdagen består av å ta valg. Noen er en-
klere enn andre. Fra tid til annen må vi 
ta vanskelige og til dels ubehagelige be-

slutninger. Avgjørelser som vi vet vil være i dis-
favør av eller til ulempe for noen, men som like-
vel er nødvendige å ta i det lange løp.
Mange ganger vegrer vi oss for å ta den endeli-
ge beslutningen selv om vi vet at det er slik det 
må bli. Å utsette beslutningen gjør det selvsagt 
ikke noe enklere. Snarere tvert imot. Slik nø-
ling kalles beslutningsvegring og er et velkjent 
fenomen også i politikken. Politikere står sta-
dig overfor valg og beslutninger. Det er ikke noe 
lettere for dem å ta de ubehagelige valgene, men 
det er faktisk en viktig del av den jobben de er 
satt til å gjøre. 
Like fullt nøler politikere mer enn noen andre, 
kanskje med unntak av de som sitter i opposi-
sjon. Det er i mange tilfeller både hemmende for 
den samfunnsøkonomiske utviklingen og ikke 
minst svært frustrerende for alle de som er av-
hengige av at beslutninger blir tatt. 

Et resultat av beslutningsvegring og sen-
drektighet er det manglende og til dels 
svake strømnettet vi har mange steder 

i Norge. Nå hemmes videre kraftutbygging på 
grunn av manglende nett, og forsyningssikker-
heten er flere steder redusert på grunn av at net-
tet ikke er oppgradert. 
Her er det flere faktorer som spiller inn, men med 
klare beslutninger om politiske mål, konsesjons-
behandlinger og investeringsbeslutninger rundt 
nettet ville vi ha unngått en del av problemene.

Beslutningsvegring syntes også å prege 
Vestby kommunestyre da de valgte å ut-
sette beslutningen om hva de skal gjøre 

med Vestby Fjernvarme. I stedet for å gi selska-
pet 13 millioner kroner som de ba om, ble det 
gitt noen få millioner kroner til kortvarig drift 
og med beskjed om at endelig vedtak kommer i 
slutten av mai. – Seigpining, mener styrelederen, 
og vi kan ikke annet enn å si oss enige. Kommu-
nen som eier av fjernvarmeselskapet må være tøf-
fe nok til å ta en om beslutning om at selskapet 
har livets rett eller ikke.

Bedre er det ikke at Solund kommune 
overlot til innbyggerne gjennom folkeav-
stemming å beslutte om det skulle bygges 

vindpark i kommunen eller ikke. Knappest mu-
lig flertall bidro med sitt nei til å sette en stopper 
for kommunens mulighet til å kunne bli gjeldfri 
i løpet av få år. Selvsagt skal den vanlige borger 
få si sitt, men politikernes oppgave er jo nettopp 
å ta slike beslutninger, selv om det skulle føre til 
at man irriterer og skuffer flere enn kun de poli-
tiske motstanderne.
Her kan kanskje energiminister Ola Borten Moe 
fremstå som et forbilde. Han har turt å si ting 
som ikke er så behagelige og som kanskje ikke 
alltid er i Senterparti-ånd. Blant annet er han helt 
åpen for at utlendinger kan investere sine penger 
i norsk fornybar energiproduksjon. Vi håper han 
står fast ved sine beslutninger og også får fart på 
nettutbygging og konsesjonsbehandling.  

Vanskelige 
valg

Av 
Knut Lockert, 
daglig leder i 
Distriktenes 
energiforening, 
Defo

forsvant: Dagmar tok 
taket på dette bolighuset i 
Loadalen i Stryn. Låven og 
fjøset ble jevnet med jorden. 
Foto: Hans Erik MyrEn

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 energi-
saker 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: 

•	 «Skjønner	NVE	sin	egen	regulering»,	spør	
Knut Lockert i Europower Avis i februar 
2012. Han mener at virkningen av KILE 
og USLA kun er en omfordeling av inntekt 
mellom selskapene der de som er truffet av 
Dagmar får redusert sin inntekt (uflaks) og 
de selskapene som slapp unna får økt sin 
inntekt (flaks). «NVEs økonomiske tilnær-
ming til Dagmar gir grunn til å spørre om de 
skjønner sin egen regulering.» 

•	 «Lei	av	sneversynte	økonomiske	teorier»,	
var tittelen på et innlegg fra Knut Lockert  
i fagbladet Energi i september 2012. Her 
skriver han innledningsvis at Defo nå 
begynner å bli lei av dårlige argumenter 
innpakket i sneversynte økonomiske teorier 
om nettstrukturen i Norge. «Resultatet kan 
bli at flere veldrevne og godt forankrede 
lokale energiverk i Norge forsvinner.»

•	 «Politikere	tenk	dere	om	–	bevar	de	lokale	
energiverkene», var tittelen på et innlegg i 
www.kraftnytt.no i oktober. Innholdet var 
langt på vei det samme som i det som sto i 
Energi i september, men dette var en lengre 
og mer utdypet versjon. 

•	 	«Større	selskaper	–	lavere	strømregning»,	
slo Dagens Næringsliv fast på lederplass 
27. oktober 2012. Her blir det vist til at  
olje- og energiminister Ola Borten Moe  
flere ganger har tatt til orde for sammen-
slåing av nettselskaper. I lederen blir også 
Knut Lockert sitert fra en uttalelse i Nationen:  
«Det er helt feil å tro at fusjon mellom fat-
tige eiere skal generere store summer». 

•	 «Overdrevne	fusjonsgevinster»,	var	Knut	
Lockerts svar på DNs leder om «større 
selskaper…». Han tilbakeviser at Defo er 
fusjonsmotstandere, men at vi er imot enkle 
argumenter basert på feil fakta. Han imøte- 
går deretter at små selskaper er ineffek-
tive og at tariffutjevningsordningen går til 
ineffektive selskaper. Han avslutter med å 
skrive at nettselskapene drive en kapital- 
intensiv virksomhet, og at det først og 
fremst er her utgiftene ligger. «Vi tror ikke 
prisene på master og stål forandrer seg ved 
fusjon av noen norske nettselskaper.»

•	 I	artikkelen	«Slett	avkastning	på	nett»	i	
Finansavisa i februar 2013, har også Knut 
Lockert en kommentar. Pareto hevder i sin 
nettanalyse 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.» «Nettselska-
pene vil gjerne slite i randsonen i forhold 
til områdene de har ansvaret for. De vil 
putte mest ressurser der konsekvensene er 
størst ved utfall.» På spørsmålet om antall 
nettselskaper i dag er greit, svarer Lockert 
blant annet at det viktigste er at de leverer 
den tjenesten de er forpliktet til å levere. 

bilag i energi
I forbindelse med Defos årsmøte med fag-
dag lager fagbladet Energi et eget bilag om 
problemstillinger som engasjerer Defo og våre 
medlemmer. 

Hovedoppslaget i bilaget for 2012 var at 
«salg og fusjoner kan presse seg fram». Defo 
tilkjennegir et håp om en god debatt om 
selskapsstruktur i den norske nettbransjen, 
og mener at energiministeren har beveget seg 
litt bort fra den tøffe linjen man hadde fryktet 
i begynnelsen. Samtidig kan kapitalbehovet 
presse fram salg og fusjoner. 

I bilaget var det også artikler om Defos 
avventende holdning til Leverandørsentrisk 
modell, om AMS-forberedelsene, om hvorfor 
Sykkylven Energi meldte seg inn i Defo, og 
om misnøye med Energi Norge.
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dRIFtSInntekteR Og dRIFtSkOStnadeR 31.12.12 31.12.11

Driftsinntekter

Salgsinntekt 4 062 348 4 049 854

Annen driftsinntekt 919 910 559 800

Sum driftsinntekter 4 982 258 4 609 654

Driftskostnader

Lønnskostnad 1 980 905 1 964 033

Annen driftskostnad 3 001 176 2 712 205

Sum driftskostnader 4 982 081 4 676 239

DRIFTSRESULTAT 177 -66 584

FInanSInntekteR Og FInanSkOStnadeR

Finansinntekter

Annen renteinntekt 59 440 60 889

Sum finansinntekter 59 440 60 889

Finanskostnader

Annen finanskostnad 411 1 049

Sum finanskostnader 411 1 049

NETTO FINANSPOSTER 59 029 59 840

Ordinært res. før skattekostnad 59 206 -6 744

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Ordinært resultat: Overskudd 2012 59 206 -6 744

Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0

ÅRSRESULTAT (overskudd 2012) 59 206 -6 744

Overføringer

Overføring annen egenkapital 59 206 -6 744

SUM OVERFØRINGER 59 206 -6 744

R
egnskap

R
egnskap

Resultatregnskap

eIendeleR 31.12.12 31.12.11

Anleggsmidler 11 571 18 879

Anleggsmidler 11 571 18 879 

Omløpsmidler

Kundefordringer / andre fordringer 109 657 70 055

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 895 516 1 872 134

Forsk.betalte kostnader

Sum omløpsmidler 2 005 173 1 942 190

SUM EIENDELER 2 016 744 1 961 069

egenkapItal Og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital 0 0

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 516 246 1 457 040

Sum opptjent egenkapital 1 516 246 1 457 040

SUM EGENKAPITAL 1 516 246 1 457 040

Gjeld

Avsetning for forpliktelser 0 0

Annen langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 231 204 221 011

Skyldig offentlige avgifter 93 718 115 169

Annen kortsiktig gjeld 175 576 167 849

Sum kortsiktig gjeld 500 498 504 028

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 016 744 1 961 069

Eilif Amundsen Jan-Erik BrattbakkPer-Erik Ramstad

Alf Vee Midtun Bjørg Brestad Anders Rønning

balanse pr. 31.12.12
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«det å stå samlet er en styrke»

Medlemmene
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Det ble rekord for Defo med 192 deltagere, 
inklusivt ledsagere og utstillere, på årsmøtet 
med fagdag på Hotel Ullensvang i Hardanger i 
2012. En slik deltagelse, det engasjementet vi 
opplevde og de mange positive tilbakemeldin-
ger, gir Defo en aksept for at kursen er riktig. 
Det hjalp også godt på humøret at så langt i 
2012 hadde Defo fått tre nye medlemmer, og 
flere hadde meldt sin interesse. 

Gamle og nye medlemmer, representanter 
for myndigheter, gjester, ustillere og ledsagere 
– alle koste seg, fikk innspill, inspirasjon og 
faglig påfyll. 

SaMaRbeId Og dagMaR
Auke Lont la i sitt foredrag vekt på at nå byg-
ger Statnett hele landet og i hele landet. Han 
gjorde det også klart at de ønsker og trenger 
samarbeid for å lykkes, og han bemerket spe-
sielt det gode samarbeidet med Defo. 

Også vassdrags- og energidirektør Per 
Sanderud la vekt på nettutvikling i sitt fore-
drag. NVE ser det som viktig å bidra til effektiv 
drift, utvikling og utnyttelse, men også at 
nettene må gjøres mer robuste og sikre en 
tilfredsstillende beredskap. Her hadde han 
erfaringene etter Dagmar i tankene. 

bedRe RuStet
Erfaringene etter Dagmar har gjort at NVE 
nå prioriter å få på plass et tydelig regelverk, 
skape insentiver til forebygging  og forsterke 
tilsynet. I tillegg vil NVE drive aktiv veiledning, 
føre en lokal dialog og sørge for at det blir 
avholdt nødvendige øvelser. Forhåpentligvis 
vil både NVE og nettselskapene stå bedre 
rustet neste gang orkaner som Dagmar kom-

glimt fra årsmøtet 2012 
Mer nett – rett og slett

– Utviklingen bekrefter at mer nett er rett, sa konsernsjef Auke Lont i Stat-
nett, og viste til at det gir betydelige samfunnstap når nett hemmer utviklin-
gen. Defos årsmøte med fagdag i Hardanger viste også at Defos utvikling er 
rett – rett og slett. 

Defos æresmedlem nummer 2 har turbo både over og under gassfoten.  
Pål Rønning er like rask i svingene i arbeidet for Defo som bilene han  
imponerer med i alle sammenhenger. 

mer feiende inn over vår sårbare elektriske 
infrastruktur. 

2013 Og 2014
I Hardanger ble det også bestemt at neste 
årsmøte med fagdag skulle holdes på toppen 
av Norge, nærmere bestemt i Honningsvåg og 
Nordkapp med Repvåg Kraftlag SA som lokal 
arrangør. Men også lokal arrangør for 2014 
ble vedtatt. Gudbrandsdal Energi AS har tatt 
på seg det arrangementet, og lovte et minne-
verdig arrangement i Peer Gynts rike. 

Æresmedlem med turbo

Men det er altså ikke bilentusiasmen som 
førte til denne sjeldne utmerkelsen til en mann 
som lett kan mistenkes for å sette bil høyere 
enn det meste. Pål er en menneskevenn – og 
en Defovenn. Hans store nettverk, mennes-
kekunnskap og høye faglige innsikt har vært 
av avgjørende betydning for Defos positive 
utvikling. 

Som styreleder Eilif Amundsen framhevet 
ved tildelingen av æresmedlemskapet, så 
har Pål vært særdeles aktiv med verving av 
nye medlemmer til Defo og til rekruttering 
av dyktige folk til styret. Den entusiasmen 
og gleden Pål legger for dagen i sitt arbeid 
for utviklingen av Defo gjør ham til en verdig 
æresmedlem. 

– Ikke lett trykket på gasspedalen i dette 
arbeidet Pål, vi trenger deg!

Stor interesse og gode tilbakemeldinger under års-
møtet med fagdag på Hotel Ullensvang i Hardanger 
2012 ga Defo tro på framtida og at kursen er riktig.

God guiding i vakre omgivelser da deltagerne var 
på fellestur på Lofthus, gjennom blomstrende 
frukthager og innover til fossene Bjødnabykse og 
Skrikjo. 

Spreke Defo-deltagere i farta for  
å rekke nye naturopplevelser. 

Pål Rønning sjekker hestekreftene i BMW-en. Hans  
egne krefter brukes i stor grad på utviklingen av Defo. 
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Kragerø Energi AS kom inn som nytt medlem i Defo i mars 2012. Adm. direktør  
Håkon Kåre Svendsen tror medlemskapet blir veldig positivt for bedriften 
med de utfordringer som står for døren. 

– Med den omstruktureringen som NVE nå 
signaliserer, så ser vi det som svært viktig å 
være på de arenaene som kan påvirke vår 
framtid i samarbeid med de som kan nå fram, 
sier Håkon til NettOpp. 

tyngde
Han legger også vekt på den tyngde Defo 
representerer overfor myndigheter og andre 
med størrelse og makt. 

– Jeg mener at Knut Lockert som daglig leder 
i Defo gjør en fantastisk jobb med å nå fram 
med medlemmenes syn. Han blir hørt og får 
resultater, sier Håkon, som legger til at han ser 
skikkelig fram til et godt samarbeid med Defo. 

Foto: M
idt-teleM

ark energi as

– Veldig positivt for kragerø energi 

nytt defo-medlem fra telemark

– På en del områder blir ikke våre interesser 
tilstekkelig ivaretatt, og her ser vi at Defo kan 
være den rette støttespilleren, sier Anders 
Rønning.  

Han legger ikke skjul på at det er struktur-
debatten som opptar han og andre mindre 
e-verk mest, og at Defo fronter denne debat-
ten til lokalsamfunnets beste. 

FOR lOkalSaMFunnet
Ingen tvil om at Røros E-verk til fulle lever opp 
til Defos slogan: Levende lokalsamfunn. 

Bedriften har også nedfelt at de «skal gjen-
nom samhandling med kunder og eiere, og 

ved egne initiativ bidra til lokalsamfunnets 
utvikling». 

Virksomhetsområdene er kraftproduksjon, 
nettdrift, kraftomsetning, installasjon og bu-
tikk. Datterselskap er Infonett Røros AS og Vi-
Tre AS. Infonett Røros leverer høyhastighets 
digitale kommunikasjonsløsninger, datautstyr 
og datatjenester i Røros og flere andre kom-
muner. Vi-Tre driver en trepelletsfabrikk og 
leverer brensel til varmesentralene. Everket er 
også fjernvarmeleverandør med dette grunn-
laget. 

Røros E-verk har om lag 50 ansatte i moder-
selskapet og om lag 20 ansatte i datterselskap.  

– det handler om vår eksistens
Røros E-verk kom også inn i Defo i mars. E-verksjef Anders Rønning er  
klar på at et slikt medlemskap bare kan ha en oppside: – det handler om  
vår eksistens.

tvangsmulkt etter Statnett-problemer

Med Midt-Telemark Energi AS som nytt medlem i mai er Telemark nå et so-
lid Defo-fylke med seks selskaper organisert i Distriktenes energiforening. 
Også Defos nyeste medlem er et kraftsenter i lokalsamfunnet. 

Midt-Telemark Energi AS har hovedkontor på 
Ulefoss i Nome kommune, og er et konsern 
med nettvirksomhet, kraftomsetning og pro-
duksjon, samt at de utfører tjenester for an-
dre. Selskapet har 33 ansatte og to lærlinger, 
og omsatte i 2011 for 157 millioner kroner. Det 
gav et årsresultat på 7,7 millioner. 

eIeRSkap
Det nåværende selskapet ble etablert i 
november 2003, og var da en fusjon mellom 
tidligere Bø og Sauherad Energi AS og Nome 
Energi AS. Midt-Telemark Energi eies i dag av 
Nome kommune med 40 prosent, Bø kom-
mune med 36 prosent og de resterende 24 
prosent eies av Sauherad kommune.  

Konsernet eier 51 prosent av Planselska-
pet Bøfossane, 50 prosent av Bø fjernvarme 
AS og 45 prosent av Midt-Telemark Breiband 
AS. Gjennom Bø fjernvarme er Midt-Telemark 
Energi også engasjert i Nome Biovarme AS. 

StOR lOkal VIRkSOMHet
Nettvirksomheten omfatter vel 10 000 nett-
kunder hvorav vel 1 000 er fritidsboliger og i 
underkant av 1 000 er næringskunder. Kraft-
produksjonen omfatter om lag 7 GWh/år fra to 
kraftstasjoner. Omsetningsvirksomheten var i 
2010 vel 200 GWh, som var en økning på 6,7 
prosent fra året før. 

Midt-Telemark Energi AS med hovedkontor 
i Ulefoss, er nytt medlem i Defo.

«Vi ber om forståing for at vi har liten eller 
ingen påverknad på Statnett sine interne 
prosessar. Vi har gjentatte ganger purra på 
for sein levering frå Statnett, utan resultat». 
Det skriver Suldal Elverk blant annet i et brev 
til NVE hvor de ber om opphør av vedtak om 
tvangsmulkt. 

I brevet blir det pekt på at elverket tar ut 
konsesjonskraft fra Statkraft i Saurdal og 
Førre, og at det er Statnett som er ansvarlig 

for måling av dette uttaket. «Vi er difor av-
hengig av å få levert målarverdiar frå Statnett 
for å kunne rapportere totalt forbruk i Suldal 
innan fristen», heter det i brevet. 

beklageR
Statnett bekrefter at de har problemer med 
leveringa. De skriver at de beklager så masse. 
«Vi får ikke innverdiene automatisk på disse 
målingene, så de må vi hente «manuelt». Når 
de er inne må de sendes til dere. Dette er 
også en manuell rutine», skriver Statnett i en 
mail som er vedlagt. Der føyes det også til 
at feilen er meldt til IKT-avdelingen som skal 
få det inn som en automatisk innhenting og 
utsending.

Suldal Elverk ba i april NVE om at 
varselet om tvangsmulkt opphører 
så lenge Statnett har problemer med 
å levere målerverdier. 

kRaFtSenteR
Kragerø Energi eies 100 prosent av Kragerø 
kommune, og har sitt utspring fra Kragerø 
kommunale Elektricitetsverk fra 1909. Sel-
skapet ble aksjeselskap fra 1997. 

I dag har Kragerø Energi 9 200 nett- 
kunder, hvorav 3 200 er hyttekunder, og  
en liten produksjonsandel i Svelgfoss 
Kraftstasjon som gir 15 GWh/år. De for-
wvalter også kommunens konsesjonskraft 
på 7,4 GWh/år. 

Selskapet har 52 ansatte og en visjon om 
å være «et kraftsenter i lokalsamfunnet og 
en foretrukket samarbeidspartner for våre 
kunder og leverandører».

Medlemsglimt
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Defos nyeinnmeldte medlemsbedrift 
i august var Trøgstad Elverk AS i Øst-
fold. De opplever både krav fra eiere 
og tillit fra lokalbefolkningen. Noen 
lokalpolitikere vil utrede for salg, 
men elverksjef Tor Erik Runhovde 
føler at innbyggerne er godt fornøyd 
og vil verne om sitt lokale elverk. 

Hurum Energiverk AS ble nytt med-
lem i Defo i november. – Her finner 
vi meningsfeller i et nettverk av små 
og mellomstore selskaper der vi 
føler oss hjemme, sier adm. direktør 
Ragnar Nilsen til NettOpp. 

– Etter at daglig leder Knut Lockert kom til 
vårt styreseminar og orienterte om Defo, så 
vi at dette er en organisasjon som passer oss 
godt. Defo gjør jo også en brukbar jobb for 
sine medlemmer, og det er en allianse vi kan 
ha nytt av, sier Ragnar Nilsen.

MellOMStORt
Han betegner Hurum Energiverk AS som et 
mellomstort energiverk – ikke av de minste og 
ikke av de største. Konsernet består av Hurum 
Energiverk AS som et rent nettselskap som 
eier og driver det elektriske fordelingsnettet i 
Hurum kommune. I tillegg eier de Hurum Kraft 
AS, som tar seg av den kommersielle driften, 
slik som kraftomsetning og salg av varme-
pumper. Til sammen er det 20 årsverk, fordelt 
på 16 i nettselskapet og 4 i Hurum Kraft. 

Nettselskapet har knapt 7 000 nettkunder i 
Hurum kommune hvor det bor litt over 9 000 
mennesker. Om sommeren vokser kommunen 
til om lag 25 000 mennesker når de 2 400 hyt-
tene fylles opp. 

– Vi har erfart at det å stå samlet er en styrke, sier 
elverksjef Tor Erik Runhovde i Defos ferskeste 
medlem, Trøgstad Elverk AS.

Foto: trøgstad elverk

krav og tillit i trøgstad – Finner meningsfeller

Trøgstad Elverk AS er et nettselskap med  
3 300 kunder, åtte ansatte som utfører  
6,7 årsverk og har en omsetning på ca 25 mil-
lioner kroner. Selskapet eies av Trøgstad kom-
mune med 51 prosent og Fortum Distribution 
AS eier 49 prosent. 

StÅR SaMMen
Selskapet er medlem av Nettalliansen AS, 
en allianse av nettselskaper i store deler av 
Østlands-området som samarbeider om 
kunnskapsformidling og innkjøp, og som  
representerer mer enn 52 000 nettkunder. 

– Det er denne erfaringen som er det vik-
tigste argumentet for å bli medlem i Defo, sier 
Tor Erik Runhovde. – Vi har erfart at det å stå 
samlet er en styrke! Vi mindre nettselskaper 
kan utveksle erfaringer og kompetanse som 
gavner oss i hverdagen. Dessuten har jeg stor 
tro på de arbeidsgruppene som er nedsatt i 

uVISS FRaMtId
Om framtida kan Ragnar bare si at den er like 
usikker for Hurum Energiverk som for alle små 
og mellomstore energiselskaper i Norge. 

– Vi klarer oss brukbart, og avkastnings-
messig er vi en av de bedre, men vi vet jo 
ikke hva som skjer med rammebetingelsene i 
framtida. 

I presentasjonen på hjemmesida til Defos 
nyeste medlem står det blant annet: «navnet 
Hurum Energiverk har alltid vært synonymt 
med en trygg og solid aktør for regionen». 

Det blir også vist til at de støtter arrangemen-
ter og andre sponsortiltak i lokalsamfunnet, og 
at de på denne måten ønsker å gi noe tilbake 
for den tilliten de har nytt godt av i alle år. 

Hurum Energiverk AS i Hurum kommune i  
Buskerud er nytt medlem i Defo.

Foto: M
ahluM
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prestisjepris til Hammerfest

Hammerfest Energi AS er medeier i 
Andritz Hydro Hammerfest som nylig 
vant prestisjeprisen  «International 
Pioneer Award» for sin innovative 
tidevannsturbin. 

– Det krever mye «forretningsmessig kondi-
sjon» å være tungt inne på eiersiden i slike 
teknologiselskaper, men veldig artig når man 
lykkes både teknisk og kommersielt, sier adm. 

direktør Jon-Erik Holst i Hammerfest Energi 
AS til NettOpp.

kyStStRøMMeR
Selskapet som tidligere er kjent som  
Hammerfest Strøm, vant prisen under  
Energy Ocean International Conference & 
Exhibition i Boston. Selskapet er eid av øster-
rikske Andritz Group, Hammerfest Energi  
og spanske Iberdrola. De installerte sin  
vindmøllelignende maskin som bruker roto-
rer til å omsette kyststrømmer til strøm, ved 
European Marine Energy Centre i Skottland i 
desember 2011. 

Defo, og som jobber for å synliggjøre de min-
dre nettselskapenes utfordringer, sier han. 

tRyggHet
– Innbyggerne i Trøgstad kommune vil verne 
om sitt lokale elverk fordi de føler trygghet 
ved nærhet og kompetanse. Vi ser eksempler 
fra andre elverk som er blitt solgt ut av lokal-
samfunnet. Pengene forsvinner etter et år eller 
to, og så er kommunene like fattig og i tillegg 
tappet for kompetanse og nærhet til vedli-
kehold og beredskap for en av samfunnets 
viktigste infrastruktur, sier Tor Erik Runhovde 
som ser fram til Defo-fellesskapet for å stanse 
diskrimineringen av distriktene. 

defo-medlemmer på tilfredstoppene

Kundetilfredshetsundersøkelsen 2012 toppes av Defo-medlemmer på alle spørs-
mål i det utvalget som presenteres på Norsk energibarometers hjemmeside.

Undersøkelsen gjelder omdømme og kunde-
tilfredshet blant små og mellomstore kraftle-
verandører, og maks poengskår er 100. 

Både rangeringen av «oversiktlige og enkle 
nettsider», og vurderingen av «tid det tar før 
man får svar på en henvendelse», toppes av 

Midt–Telemark Energi. Lærdal Energi topper 
«service og kundebehandling – totalt sett» 
med hele 86 poeng. «Evne til å utforme lett 
forståelige strømregninger» toppes av Røros 
E-verk, og Ustekveikja Energi rangeres høyest 
på «prisen selskapet tilbyr på kraft». 
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Medlemsoversikt

1   nORdkyn kRaFtlag a/l
Postboks	368,	9790	Kjøllefjord
Per-Kåre Langaas
per@nordkyn-kraftlag.no

2   RepVÅg kRaFtlag a/l
Postboks	454,	9751	Honningsvåg
Oddbjørn Samuelsen
oddbjorn@rkal.no

3   HaMMeRFeSt eneRgI aS
9613	Hammerfest
Jon Eirik Holst
j-eh@hammerfestenergi.no

4   luOStejOk kRaFtlag a/l
Postboks	104,	9711	Lakselv
Ole G. Thomassen
oleg@lksa.no

5   alta kRaFtlag Sa 
Markveien	46,	9509	Alta
Per-Erik Ramstad
per.ramstad@altakraftlag.fm.no

6   yMbeR aS  
Bjørklysvingen	3,	9152	Sørkjosen
Erling S. Martinsen
erling@ymber.no

7   andøy eneRgI aS
Postboks	3,	8493	Risøyhamn
Kjell-Are Johansen
kjell-are.johansen@andoy-energi.no

8   HÅlOgaland kRaFt
Rødbergveien	14,	9480	Harstad
Rolf Inge Roth
rir@hlk.no

9   tROllFjORd kRaFt aS
Nordnesveien	3,	8452	Stokmarknes
Jacob Normann Jacobsen
jacob@trollfjord.no

10  eVeneS kRaFtFORSynIng aS
Strandveien	31,	8539	Bogen	i	Ofoten
Tony Svendgård
tony.svendgard@eveneskraft.net

11   naRVIk eneRgInett aS
Teknologiveien	2,	8517	Narvik
Per Harald Ottestad
per.ottestad@narvikenerginett.no

12   ballangen eneRgI aS
Postboks	53,	8546	Ballangen
Wiggo Knutsen
wiggo@ballangen-energi.no

13   nORd-Salten kRaFt aS
8276	Ulvsvåg
Stein Valle		
stein.valle@nordsaltenkraft.no

14  SøRFOld kRaFtlag Sa
Straumvassvn.	2,	8226	Straumen	
Kjell Sæterhaug
kjell@sorkraft.no

15   Meløy eneRgI aS
Kystveien	4,	8150	Ørnes
Karsten I. Hansen
karsten.hansen@meloyenergi.no

16  Rødøy-luRøy kRaFtVeRk aS
8186	Tjongsfjorden
Arne Lorentsen
arne.lorentsen@rlkraft.no

17  bIndal kRaFtlag Sa
7980	Terråk
Frode Næsvold
frode@bindalkraftlag.no

18  HeMne kRaFtlag Sa
Hollaveien	2,	7200	Kyrksæterøra
Per Arne Kaarstad 
per.arne.kaarstad@hemnekraftlag.no

19  ORkdal eneRgI aS
Megardsvegen	1,	7320	Fannrem
Eirik Jørum
eirik@orkdalenergi.no

20  Selbu eneRgIVeRk aS
Postboks	23,	7580	Selbu
Per Otnes 
pero@selbu-energiverk.no

21  RøROS e-VeRk aS
Osloveien	168,	7374	Røros
Anders Rønning
anders.ronning@rev.no

22  SVORka eneRgI aS
Svartvassvegen	6,	6650	Surnadal
Erlend Eriksen
ee@lusterenergiverk.no

23nORdMøRe eneRgIVeRk aS
Pb.	2260,	6506	Kristiansund
Knut Hansen
knuth@neas.mr.no

24  neSSet kRaFt aS
6460	Eidsvåg	i	Romsdal
Knut Arne Vike
knut.arne@nessetkraft.no

25  Sunndal eneRgI kF
Mongstugata	9,	6600	Sunndalsøra
Jørund Kvande
jk@sunndalenergi.no

26  RauMa eneRgI aS
Øran	Vest,	6300	Åndalsnes
Alf Vee Midtun 
alf@rauma-energi.no

27  StRanda eneRgIVeRk aS
Ødegårdsvegen	123,	6200	Stranda
Ola Raknes
ola.raknes@strandaenergi.no

28  SykkylVen eneRgI aS
Haugsetvegen	33,	6230	Sykkylven
Trond Lauritsen	
trond@sykkylven-energi.no

29  SkjÅk eneRgI kF
2690	Skjåk
Aage Brenna
aab@sken.no

30  gudbRandSdal eneRgI aS
Strandgata	39,	2640	Vinstra
Bjarne Slapgard
bs@ge.no

31  Vang eneRgIVeRk
Pb.	33	Elvang,	2975	Vang	i	Valdres
Tor Masdal
tor.masdal@vangenergi.no

32  ValdReSeneRgI aS
Spikarmoen	16,	2900	Fagernes
Bjørg Brestad
bjorg.brestad@veas.no

33  VOkkS
Postboks	160,	2882	Dokka
Arne Nybråten
arne.nybraaten@vokks.no

34  SøR-auRdal eneRgI
Lysheim,	2936	Begnadalen
Nils-Martin Sætrang
nils-martin.saetrang@sae.no

35  StRyn eneRgI aS
Tinggata	3,	6783	Stryn
Jan Træen
jan.traen@stryn-energi.no

36  lÆRdal eneRgI aS
Grandavegen	4,	6887	Lærdal
Per Gullaksen
per.gullaksen@laerdalenergi.no

37  auRland eneRgIVeRk aS
Låvi	2,	5745	Aurland
Helge Morten Vangen
hmv@laerdalenergi.no

38  luSteR eneRgIVeRk aS
Gaupnegrandane,	6868	Gaupne
Anders Molland
anders.molland@lusterenergiverk.no

39  SOgnekRaFt aS
Postboks	3,	6891	Vik	i	Sogn
Terje Bakke Nævdal
terje.naevdal@sognekraft.no

40  ÅRdal eneRgI kF
Utladalsvegen	1,	6884	Øvre	Årdal
Jørgen Luggenes
jtl@ardal-energi.no

41  MOdalen kRaFtlag ba
5729	Modalen
Per Bjarte Hanstveit
per.b.hanstveit@no.ibm.com

42  HaRdangeR eneRgI aS
Postboks	33,	5782	Kinsarvik
Harald Sandvik
harald.sandvik@hardangerenergi.no

43  Odda eneRgI aS
Rølldalsveien	74b,	5750	Odda
Per Bjarne Mosdal
per-bjarne.mosdal@oddaenergi.no

44  kVInnHeRad eneRgI aS
Vikjo	7,	5464	Dimmelsvik
Hans Martin Hjelmeland 
hans@kvinnherad-energi.no

45  HeMSedal eneRgI
3560	Hemsedal
Per Gunnar Markegård
per-gunnar@hemsedal-energi.no

46  HallIngdal kRaFtnett aS
Sentrumsbygget,	3580	Geilo
Kåre Trillhus
kare.trillhus@hallingdal-kraftnett.no

47  øRteRen kRaFtVeRk
Geiloveien	68,	3580	Geilo
Bjørn Skaret
bjorn@ustekveikja.no

48  nORe eneRgI aS
Sentrum	2,	3630	Rødberg
Ola Bergheim
ola@nore-energi.no

49  kRødSHeRad eVeRk kb
Norefjellveien,	3536	Noresund
Gustav Kalager
gustav.kalager@krodsherad-everk.no

50  RIngeRIkS-kRaFt aS
Postboks	522,	3504	Hønefoss
Jan-Erik Brattbakk
jan-erik.brattbakk@rik.no

51  MIdtnett buSkeRud aS
Nedmarken,	3370	Vikersund
Eivind Dybendal
eivind.dybendal@midtnett.no

52  øVRe eIkeR nett aS
Postboks	53,	3321	Vestfossen
Lars Øivind Andresen
lars.andresen@oeenergi.no

53  uVdal kRaFtFORSynIng Sa
Postboks	33,	3632	Uvdal
Arne Ottar Svendsen
arne-ottar.svendsen@uvdalkraft.no

54  ROllag elVeRk Sa
3626	Rollag
Rune Tangen Andersen 
rtandersen@rollagelverk.no

55  FleSbeRg elektRISItetSVeRk aS
Sentrum,	3623	Lampeland
Pål Rønning
pal.ronning@fe.no

56  HuRuM eneRgIVeRk aS
Øvre	Skoledalen	12,	3482	Tofte
Ragnar Nilsen
ragnar.nilsen@hurumenergi.no

57  FORSand elVeRk kb
4110	Forsand
Jarle Larsen
jarle@forsandelverk.no

58  MIdt-teleMaRk eneRgI aS
Grønvoldvegen	1,	3830	Ulefoss
Jon Arne Mørch Jonassen
jamj@mtenergi.no

59  nOtOdden eneRgI nett aS
Postboks	103,	3671	Notodden
Olav Forberg
of@notodden-energi.no

60  tInn eneRgI aS
Postboks	94,	3661	Rjukan
Andres Sætre
andres.setre@tinnenergi.no

61  Rauland kRaFtFORSynIngSlag Sa
Rjukanvegen	10,	3864	Rauland
Axel Thomassen
axel@rauland-kraft.no

62  HjaRtdal elVeRk aS
3692	Sauland
Halvor Romme
halvor.romme@hjartdal-elverk.no

63  dRangedal eVeRk kF
Gudbrandsveien	7,	3750	Drangedal
Jan Gunnar Thors
jan.gunnar@drangedaleverk.no

64  kRageRø eneRgI aS
Bråteveien	6,	3770	Kragerø 
firmapost@kragero-energi.no

65  Høland Og SetSkOg elVeRk Sa
1960	Løken
Odd Langlie
odd.langlie@hsev.no

66  tRøgStad elVeRk aS
Skoleveien	6,	1860	Trøgstad
Tor Erik Runhovde
tor.erik.runhovde@trogstad-elverk.no

67  RakkeStad eneRgI aS
Grenseveien	2,	1890	Rakkestad
Olaf Vik
olaf.vik@rakkestadenergi.no
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