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Organisasjonen

Innledning

Defo har kontor
i Visma-bygget

En rapport til engasjement
Årets viktigste sak for bransjen har uten tvil vært presentasjonen og oppfølgingen av rapporten «Et bedre organisert strømnett», også kalt Reitenrapporten. Få saker har engasjert Defos medlemmer mer enn dette viktige
dokumentet, som også vil få stor betydning for mange selskapers framtid.
Engasjementets størrelse er ikke nødvendigvis en følge av at dette er en gjennomgående
dårlig rapport med en dårlig konklusjon. Da
rapporten ble presentert var Defos spontane
reaksjon at vi i hovedsak er fornøyd med
forslaget.
Spesielt godt fornøyd var vi med at Reiten,
i likhet med Defo, er opptatt av lokal tilstedeværelse for å sikre kunden tilstrekkelig
beredskap. For første gang har vi også fått en
faktabeskrivelse som slår fast at det er ingen
klar sammenheng mellom selskapsstørrelse
og selskapenes resultater. Nylig har vi også
fått slått fast i en undersøkelse utført for EL &
IT Forbundet at det er de mindre selskapene
som er mest robuste med høyest egenkapitalandel.
Selv om det er mye godt å si om Reitenrapporten, er det naturlig nok det vi er misfornøyd med som får størst oppmerksomhet.
Det er på disse områdene vi må sette inn
støtet for å bidra til endringer til beste for våre
medlemmer. Allerede fra første dag var vi
skeptisk til forslaget om å pålegge selskapsmessig og funksjonelt skille for alle. I ettertid
har dette forslaget fått svært mye oppmerksomhet, og det med rette. Defo har framført
mange og gode argumenter i de mest aktuelle
fora for å få synliggjort konsekvensene av et
slikt byråkratisk og unødvendig inngripen for
kunder og selskaper. Spesielt gjelder dette
funksjonelle skille for alle, som også er foreslått å gå lengre enn EUs anbefalinger. Selvsagt skal selskapene være nøytrale i enhver
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henseende, men dessverre ser det for Defo ut
som om forslaget fra Reiten handler mer om
en konsolidering av kraftbransjen, enn om et
ønske om økt nøytralitet.

SAMARBEID MØTER UTFORDRINGENE
Det er ikke vanskelig å være enig med Reitenutvalget i at bransjen står foran store utfordringer. Mange av våre medlemmer har valgt
en løsning som også Reiten har nevnt, men
ikke helt sett rekkevidden av. Det er samarbeid med andre selskaper, ikke bare som en
naturlig nabohjelp slik det er nevnt i rapporten, men som større og mer forpliktende allianser. I denne sammenhengen kan vi se mot
bankene og bankallianser som Eika Gruppen
og Sparebank 1 Gruppen. Med slike løsninger
kan vi unngå de negative konsekvensene av
store fusjoner og opprettholde kompetanse,
kundenærhet og beredskap til samfunnets
beste.
Jeg vil med dette ønske alle deltagerne
hjertelig velkommen til Loen og Defos årsmøte med fagdag 2015. La oss vise styrke
ved å jobbe oss fram til konstruktive løsninger
for bransjen generelt og for Distrikts–Norge
spesielt.

Organisasjonen
«Fagutvalgene utgjør kjernen i Defos arbeid»

Eilif Amundsen

Styreleder
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Administrasjonen

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

DAGLIG LEDER:

RÅDGIVER:

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

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

Etter årsmøtet på Gålå i mai 2014 har styret følgende sammensetning:

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

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

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

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

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

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

REDAKTØR:
Distriktenes energiforening
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
E-post: post@defo.no
Org. nr: 984 046 839

Fagutvalg
Fagutvalgene ble etablert som et resultat av
strategiprosessen høsten 2005. Medlemmene
gjorde det da klart at de var villig til å stille
betydelige og verdifulle kompetanseressurser
til disposisjon for organisasjonen. Det ekstraordinære årsmøtet i 2005 uttrykte også ønske
om etablering av flere fagutvalg innenfor
spesifikke fokusområder.
Fagutvalgene utgjør kjernen i Defos arbeid.
Utvalgene oppnevnes for å ta seg av spesielle
arbeidsoppgaver for kortere eller lengre perioder,
og er sammensatt av høyt kompetente fagfolk
fra medlemsverk og samarbeidspartnere.
De utfører et bredt arbeid med utredninger,
høringsuttalelser og vurderinger av alle aktuelle energisaker.

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

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

Årlig seminar
Foruten at utvalgene skal ha minst to møter
i året, har styret også satt som krav at hvert
utvalg skal arrangere et årlig seminar eller
fagdag i tilknytning til utvalgets arbeid.
Utvalgslederne rapporterer til daglig leder
i Defo, og de har også ansvar både for at
seminar arrangeres, for oppdatering av
årsrapport og for at møtereferat skrives.
Det heter også i retningslinjene at utvalgets
ledere kan og bør uttale seg til media i saker
innenfor utvalgets ansvarsområde, der hvor
det er anledning til dette.

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

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

Organisasjonen

Styret

Virksomheten

Organisasjonen

Glimt fra årsmøtet 2014
Defos årsmøte med fagdag 2014 i
Peer Gynts rike på Gålå fikk rekorddeltagelse. Deltagerne var også
svært tilfreds med arrangementet.
Totalt antall deltagere inklusiv ledsagere og
utstillere var 240, og ble det største arrangementet Defo har gjennomført – så langt.
Evalueringen i etterkant viste også en meget
høy grad av tilfredshet fra deltagerne. Hele
96, 4 prosent svarte at de var tilfreds eller
svært tilfreds.
Aller høyeste skår fikk spørsmålene om
hvor fornøyd deltagerne var med foredragsholdere og fellesarrangementet. På begge
disse spørsmålene svarte 100 prosent at de
var tilfreds eller svært tilfreds. Bedre kan det
ikke bli.

GOD STEMNING

Det var god stemning under festmiddagen etter en god
økt ute i den vakre Gudbrandsdalsnaturen.

ÆRESMEDLEM TORMOD

Vi viser her noen bildeglimt fra tilfredse
mennesker på Defo-arrangementet:

Tormod Stene fra Nordmøre Energiverk AS ble utnevnt til
æresmedlem i Defo. Tormod har vært aktiv i organisasjonen
siden før stiftelsen, han har sittet mange år i styret og han
har vært leder av Tariffutvalget så lenge det har eksistert.

GLADE GUTTER PÅ GÅLÅ

Virksomheten
«– å styrke medlemsbedriftenes
posisjon i eget distrikt»

Styreleder Eilif Amundsen og daglig leder Knut Lockert fra Defo i munter samtale med
foredragsholderne Eivind Reiten og Harald Stanghelle.
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Leder:
Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS
MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Nettreguleringsutvalget skal bidra til at rammereguleringen av selskapene gjør det mulig å drive nettvirksomhet i Norge og distriktene
på en best mulig måte.

MEDLEMMER:
• Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS (leder)
• Arne Nybråten, VOKKS (faglig leder)
• Bjørn Erik Olsen, Hålogaland Kraft AS
• Johannes Kristoffersen, Troms Kraft AS
(assosiert medlem)
• Tore Nilsen, Hammerfest Energi AS
• Asle Strand, KS Bedrift Energi
• Kristin H. Lind, KS Bedrift Energi
• Knut Lockert, Defo
• Arvid Bekjorden, Defo
• Hilde Fjelldalen, Flesberg Elektrisitetsverk AS
• Simon Stokvold, Nordkraft Nett AS
• Svein Eriksen, KS Bedrift Energi

Utvalget har i løpet av 2014 hatt 2 ordinære
møter, 1 fellesmøte med beredskapsutvalget
til Defo og 1 workshop med NVE. I møtene
ble det i alt behandlet 18 saker. I workshopen
ble 10 temaer diskutert. Blant saker som har
vært diskutert gjentatte ganger kan nevnes:
Reitenutvalget, harmonieffekter ved fusjon,
garantert minimumsavkasting, og ny inntektsrammemodell for regionalnettet.
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Defo og KS Bedrift har hatt flere møter med
Reiten og utvalget. Ett av møtene var i regi av
NEAS der også Defo deltok. Defo fikk veldig
god dialog med Reiten i dette møtet og fikk
mye nyttig info om hva de vil fokusere på i
rapporten som kommer.

FELLESMØTET
I et fellesmøte mellom nettreguleringsutvalget
og strukturutvalget, ble blant annet den nye
energimeldingen diskutert. Defo og KS Bedrift
Energi anbefalte at Reitens arbeid burde tas
inn i meldingen. Energimeldingen forventes i
løpet av våren 2016.
Som en følge av strukturdebatten er det
enkelte selskaper som er opptatt av hvordan
inntektsrammen blir påvirket av fusjoner. NVE
bekreftet at det kan være vanskelig å generelt
si hvilke effekter en fusjon vil ha på inntektsrammen. Det må regnes på dette i hvert
enkelt tilfelle.

MINIMUMSAVKASTNINGEN
NVE-sjefen Per Sanderud har flere ganger
sagt at han også vil fjerne den nye minimumsavkastningen på 0 prosent helt. Vi kan
leve med 0-prosent-grensen, men dersom
denne også fjernes blir det en atskillig større
risiko for konkurs dersom ekstremvær slår til.
Selv om man kan søke om dispensasjon til

NVE tror vi dette vil bli vanskelig å få innvilget. Nettselskapene kan få problemer med
lånebetingelser og sikkerhet dersom denne
fjernes.
Kile-ordningen kan da bli en katastrofe for
selskapene. Bankene har allerede begynt å
spørre om denne ordningen. Betingelsene
fra bankene kan bli svekket. NVE mener
at det er en motivasjon for å drive effektivt
dersom 0-prosenten fjernes. De mener også
at energiverkene blir slappe av å ha et sikkerhetsnett. Defo og KS Bedrift Energi mener det
er ryddig å ha et sikkerhetsnett som dette.
Et forslag som kom opp var å undersøke om
det var mulig å lage en forsikring som sikret
selskapene mot de store katastrofene (konkursforsikring).
Det har vært kontakt med NVE vedrørende
status i arbeidet med å få dempet de voldsomme svingningene i rammebevilgningene
fra år til år. NVE forsikret om at arbeidet går
som planlagt med målsetting om å ha dette
klart til 2015. Oddbjørn Samuelsen fra Repvåg Kraftlag opplyste at de lager prognoser
for inntektsrammene tre år fremover i tid.

STATNETT-PROSJEKT SYKKYLVEN
Trond Lauritsen presenterte virkningene av
Statnetts prosjekt i Sykkylven for utvalget.
Han redegjorde for bakgrunnen for prosjektet og lokale endringer som følge av
ny sentralnettlinje. Sykkylven Energi kan få
store økninger i balanseverdier som følge
av prosjektet. Hvordan skal slike prosjekter
bokføres? Ulike varianter får store følger for
effektivitetsberegninger og ramme. Trond
gikk gjennom argumentasjonen som ble brukt
overfor NVE. De hadde så langt ikke fått
gehør for sitt forslag til løsning. Utvalget var
enige i Lauritsens argumentasjon og sammenlignet saken med ulike andre prosjekter.
Det var enighet om å ta opp saken på prinsipielt grunnlag, med NVE.

WORKSHOP MED NVE
Workshopen var en blanding av presentasjoner fra medlemmer og NVE, samt diskusjon
om temaene. Blant de viktigste var:
Ny regionalnettordning
Johannes Kristoffersen presenterte sine
tanker om ny regionalnettordning. Blant
annet om usikkerheten om jordkabler og
befolkningstetthet. Hans påstand er at en
eller flere landsdeler kommer dårligere ut
enn andre. Utvalget ba om at NVE inviterte
bransjen til et evalueringsmøte på vårparten
2015 for å drøfte de økonomiske virkningene
av forslagene.
I forbindelse med høringen om kontrollforskriften og kryssubsidiering orienterte NVE
om sitt syn. De er fortsatt svært opptatt av
streng regulering og rendyrking av roller, og
liten tro på at selskapene følger regelverket
frivillig. Møtet var sterkt uenig i denne påstanden og påpekte behovet for minst mulig
byråkrati og regelverk.
Driftssentraler
NVE redegjorde for sine tanker om at det
kan være aktuelt å innføre krav om separate
driftssentraler for nett og produksjon. En
viktig del av NVEs begrunnelse er forventningen om at nøytralitet blir stadig viktigere.
Møtedeltakerne argumenterte sterkt i mot et
slikt pålegg. Møtet besluttet etterpå å invitere
NVE på besøk til flere kombinerte sentraler.
Hålogaland, Narvik og Ringerike er svært
aktuelle steder.
Av andre temaer som ble tatt opp, kan
nevnes: Glatting av inntektsrammer pga
pensjon og annet, disharmoni ved fusjoner,
fjerning av minimumsavkastningen, differensiert arbeidsgiveravgift og kompensasjon for
bortfall av denne, og endret forvaltningspraksis for anleggsbidrag.

«NVE har liten tro på at selskapene
følger regelverket frivillig»
Årsmelding 2014
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Defo/KSBs felles nettreguleringsutvalg

Virksomheten

Virksomheten

Defo/KSBs felles AMS/bredbåndutvalg

Leder:

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

UTVALGSMØTER

MEDLEMMER:
• Morten Braarud, Øvre Eiker Fibernett AS
(leder)
• Rune Nyrem Kristensen, Hålogaland Kraft AS
• Silje Ingebrigtsen, Alta Kraftlag SA

Det ble avholdt fire utvalgsmøter i 2014, 22.
januar, 20. mars, 20. august og 11. november.
På to av disse møtene hadde vi eksterne innledere, Bjørn Rønning fra IKT-Norge og Grete
Coldevin fra Norwegian Smartgrid Centre.

• Arild Fredriksen, Trollfjord Bredbånd AS
• Reinert Aarseth, Meløy Energi AS

SEMINAR

• Odd Refsdal, Gudbrandsdal Energi AS

Den 22. Januar 2014 arrangerte AMS/Bredbåndsutvalget en temadag om bredbånd og
næringsmuligheter. Leder av utvalget Morten
Braarud la grunnlaget for temadagen ved å
slå fast i sin innledning at «uten dere som
sitter her, har det ikke vært mye bredbånd
i distriktene». Seminaret ble godt mottatt,
med god respons i påfølgende questback til
deltagerne. Det ble besluttet å gjøre dette til
en årlig begivenhet.
Det ble senere grundig dokumentert fra
flere energiselskaper hvordan de har satset
på bredbånd. Det ble vist til eksempler fra
Finnmark, Buskerud og fra Telemark.
Et grundig referat fra denne temadagen er
med i fjorårets årsmelding.

• Asle Strand, KS Bedrift Energi
• Kristin H. Lind, KS Bedrift Energi
• Knut Lockert, Defo
• Arvid Bekjorden, Defo
• Niklas Kalvø Tessem, KS Bedrift Energi
(sekretær)

«Det er lønnsomt å

drive med bredbånd
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»

EKOM-PLAN
Utvalget avholdt et møte den 20. august. Her
åpnet Bjørn Rønning fra Norsk fiberforum i
IKT Norge med et innlegg. Han orienterte om
IKT-Norges arbeid med innspill til regjeringens

EKOM-plan. Det var Nexia som hadde ansvaret for IKT-Norges bidrag til regjeringen høsten 2014. Regjeringen utarbeider sin EKOMplan for framleggelse i Stortinget våren 2015.

SMARTGRID
På møtet 11. november hadde utvalget besøk
av Grete Coldevin fra Norwegian Smartgrid
Centre. Hun orienterte om demoprosjekter i
regi av senteret. Det kommer nye penger fra
Enova i 2015 som skal brukes til å fremme
energieffektivisering gjennom teknologi i kraftforsyningen.

HØRINGER
Aktuelle høringer for utvalget var forskriftsendring om plusskundeordning, og en stor
forskriftsendring som også omhandler Elhub
og NBS. Utvalget kom med muntlige innspill
til Defo og KS Bedrift Energis arbeid med
høringssvarene.

ANDRE TEMAER
Utvalget har hatt en rekke saker på
agendaen:

LØNNSOMT BREDBÅND
Seminaret «Energiselskapenes fibersatsing:
Strategier og muligheter 2015» ble avholdt på
KS Agenda Møtesenter i Oslo den 14. januar
2015.
Et av de optimistiske budskapene var at
det er lønnsomt å drive med bredbånd.
De første årene må det til store investeringer, som vil gå ut over selskapets kortsiktige
lønnsomhet. Men etter en periode på 5–7 år
begynner man å få nok kunder til at det gir
lønnsomhet. Mange energiselskaper har nå
kommet inn i denne fasen og opplever god
inntjening.
Seminaret viste også at mange mindre
energiselskaper har dannet grunnlaget for
god lokal og regional vekst. Bredbånd er
avgjørende for lokal næringsutvikling, og de
mindre selskapene har gjort store investeringer der store aktører som Telenor ikke har
villet bygge ut bredbånd.
Konferansen var svært vellykket. En questbackundersøkelse i etterkant viste at deltakerne var svært godt fornøyd, og 95 prosent
svarte at de ville delta på et slikt seminar igjen.

– IKT-beredskap blir viktig i tiden som kommer, og vi har diskutert forholdet til sikkerhetsleverandører i utvalget.
– Vi har gått inn for NVEs anbefalte løsning
om AMS og tredjepartsadgang gjennom
HAN-grensesnittet.
– Eiendomsskatt på fiber ble tatt opp, siden
det er et problem at verdifastsettelsen
blir gjort ulikt på forskjellige steder. Det er
behov for en opprydning her.
– Det ble også utarbeidet et leserinnlegg om
økonomiske og samfunnsmessig verdi av
lokal bredbåndsatsning.

Årsmelding 2014

«95 prosent svarte
at de ville delta på et
slikt seminar igjen»
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Leder:
Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS
MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Nettariffutvalget skal se på sentrale tariffspørsmål og
arbeide for at tariffen får en profil i tråd med Defos ønske om å bidra til lokal næringsutvikling og et levende lokalsamfunn.

MEDLEMMER:
• Tormod Stene Nordmøre Energiverk AS (leder)
• Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS
• Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)
• Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS
• Jørund Kvande, Sunndal Energi AS
• Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS
• Asle Strand, KS Bedrift Energi
• Kristin Lind, KS Bedrift Energi
• Knut Lockert, Defo
• Svein Eriksen, KS Bedrift Energi

Det har vært avholdt tre møter i utvalget i
2014. NVEs forberedelser til effekttariffer for
forbrukskunder har vært et hyppig tema.

EFFEKTTARIFFER KOMMER
Ved innføringen av AMS-målere (fjernavleste
timemålere) vil det åpne seg muligheter for

innføring av nye tidsvariable effekttariffer.
Dette kan bli en vinn-vinn-situasjon for både
kunder og netteiere.
Mange netteiere har hatt en jevn forbruksøkning de senere årene. Effektuttaket har økt
betraktelig mer. Vi er kjent med at leveringskvaliteten flere steder ikke tilfredsstiller leveringsvilkårene til kundene. Et av alternativene
til dyre forsterkninger av nettet er å utnytte
eksisterende nett på en bedre måte.
NVE arbeider nå med muligheten for å
innføre effekttariffer for forbrukskundene
ved overgangen til AMS. Effekttariffene kan
påvirke kundens forbruksmønster ved at det
blir billigere nettleie på tider av døgnet da det
er god overføringskapasitet. Systemet blir
det motsatte av rushtidsavgift som straffer de
som bruker veiene når flaskehalser oppstår.
NVE sier det er stor sannsynlighet for at dette
kommer.
Vi ser for oss to viktige ting som må være
oppfylt for at dette kan gi ønsket resultat:
Det må være enkelt for forbrukeren, gjerne

«Effekttariffene kan påvirke
kundens forbruksmønster»
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en automatisk styringsenhet som regulerer
når på døgnet f.eks. varmtvannsbereder,
varmekabler, ovner, vaskemaskiner, elbiler og
tørketromler kan brukes.
I tillegg må det være så mye å spare for
kunden at han vil investere i dette, og at det
kan betales ned på kun noen få år.
I praksis vil det bli slik at kunder med høye
effekttopper innenfor perioden fra morgen til
kveld på hverdager, vil måtte betale mer enn
de som kan spre forbruket over på perioden
fra kvelden til morgenen og til helger.

PROSJEKT I RINGERIKS-KRAFT
Morten Sjaamo fra Ringeriks-Kraft AS var
invitert til utvalget og fortalte om effektariffprosjektet som nettopp er startet opp.
Alle kundene til Ringeriks-Kraft har allerede
AMS ferdig utbygd. Det er mange nye muligheter som åpner seg, slik som å måle spenning, avbrudd, jordfeil m.m. Ringeriks-Kraft
samarbeider med eSmart Systems. eSmart
Systems trekker ut informasjonen fra målerdatasentralen og gjør dette forståelig for brukere, KIS-systemer, kartsystemer og kunder.
Ringeriks-Kraft hevder at dagens nettariffer
er urettferdige fordi de som bruker mye effekt
slipper for billig unna. Disse må regne med å
betale mer i framtiden. Det er viktig å ha en
god informasjonsstrategi når de nye tariffene
skal innføres.
Dette kan være en mulig oppbygging
av effekttariffen:
– Fastledd lavere enn i dag og ned til
ca. 500 kroner.
– Energileddet i område 10 til 12 øre.
– Resten av kostnadene på effekt.
– Månedssats for effekt hele året som kan
differensieres mellom vinter og sommer.
Hytte og fritidsboliger vil få økte kostnader
med dette. De som har dårlig brukstid vil
bli taperne. RIK har ikke gjort noen beslutninger om innføring av effekttariffer ennå.
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NY TARIFF TIL STORKUNDER
Hovedlinjene i den nye tariffen fra Statnett er
at ca. 100 millioner kroner blir gitt i rabatt til
storkunder på bekostning av alminnelig forbruk. Jevn stabil høy brukstid blir nå premiert.
Teoretisk kan man oppnå 90 prosent
rabatt. Den lille c i formelen er nå erstattet
av tre faktorer som premierer jevn brukstid.
K-faktoren er 0,5. Innmating fra produksjon
skal også omfatte regionalnettet i tillegg til
D-nettet.
Elektrifisering, utenlandskabler og industrien blir prioritert mens alminnelig forbruk tar
smellen.

ELBILER OG PLUSS-HUS
Mange steder vil det være utfordringer med
effektuttak under ladning av elbiler. Montering
av ladestasjoner på sentrale steder i tilknytning til bensinstasjoner, hoteller, butikker ol.
vil forhåpentlig minske behovet for ladning
ute i nettet. Pluss-hus vil i perioder ha behov
for samme effektuttak som ikke-pluss-hus.
Både Pluss-hus og ladning av elbiler bør få
effekttariffer. Utbygging av ladestasjoner kommer ikke innenfor inntektsrammen, sier NVE.

«Ringeriks-Kraft

hevder at dagens
nettariffer er urettferdige fordi de som
bruker mye effekt
slipper for billig unna

»
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Virksomheten

Virksomheten

Defo/KSBs felles nettariffutvalg

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

MEDLEMMER:
• Per-Erik Ramstad, Alta Kraftlag SA (leder)
• Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS
• Knut Lockert, Defo
• Jon Erik Holst, Hammerfest Energi AS
• Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag SA
Fremdriften på byggingen av 420 kV linje
gjennom Troms og Finnmark har ikke vært
helt i tråd med forventningene det siste året.
Riktignok foretok Statnettstyret investeringsbeslutning på Ofoten – Balsfjord i januar
2013, men styret ba samtidig om nye analyser
på strekningen Balsfjord – Skaidi/Hammerfest
og på den måten tvil om videre bygging.

NY VURDERING
I januar 2014 inviterte Statnett Defos representanter samt en rekke andre fra bransjen i
nord, inkludert noen store kunder, til informasjonsmøte den 15. januar i Alta. Her ble det
lagt fram oppdaterte behovs- og lønnsomhetsvurderinger for den nordligste linjen, fra
Balsfjord til Hammerfest.
Konklusjonene på de bestilte analysene
var at linja måtte bygges og drives som 420
kV frem til ny stasjon i Alta. Ny linje til Skaidi
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skulle også bygges, men drives på 132 kV
mellom Alta og Skaidi. Stasjonen i Nordreisa
skulle utsettes. Videre hadde Statnett konkludert med at linja fra Skaidi til Hammerfest var
å anse som en industriradial, hvor man ville
avvente videre behov i Hammerfestregionen.
En investeringsbeslutning med de revidere
planene for videreføring fra Balsfjord, skulle
legges frem for Statnetts styre i mars 2014.
Dette var noe mer defensivt enn de opprinnelige planene, men likevel ble dette godt
mottatt da linja i all hovedsak ville bygges
frem til det viktige knutepunktet Skaidi. I mars
ble likevel ikke investeringsplanene lagt frem
for styret i Statnett, og det har derfor blitt stadig større usikkerhet om Statnetts planer.
I september ble investeringsplanene på
linja fra Balsfjord til Skaidi lagt fram for styret,
med et positivt vedtak. Selv om planene er
noe redusert i forhold til de opprinnelige, var
gleden stor i nord.

KONSEPTVALGUTREDNING
Like etter at denne positive beslutningen
kom, holdt Statnett et møte i Vadsø hvor de
«gikk fra» sine tidlige planer (NUP) hvor konsesjon på 420 kV linja fra Skaidi til Varangerbotn skulle leveres i løpet av 2015. Det er
på det rene at Statnett ikke har gjort noen

undersøkelser i barmarksesongen 2014, og
det vil da ikke være mulig å levere en konsesjonssøknad i 2015. Statnett ønsker i stedet
å gjennomføre en «konseptvalgutredning»
(KVU), noe som umiddelbart virker mindre
forpliktende enn den planlagte konsesjonssøknaden. Mange av de undersøkelsene som
må gjøres i en KVU, er så vidt vi kan se, de
samme som i en konsesjonsprosess. Det
virker ikke tillitsvekkende at en slik «ny utredningsform» får tilbakevirkende kraft i forhold
til Statnetts NUP.

FELLESHÅNDTERING
De tre i Nordområdeutvalget som holder til i
Finnmark, ønsker i første omgang en felleshåndtering med Fylkesordfører, Fylkesmann
og andre bransjeaktører ovenfor Statnett.
Jon Erik Holst og Per-Erik Ramstad hadde et
møte i Vadsø den 30. oktober, med Fylkesordfører, leder av Fylkesmannens beredskapsavdeling, representanter for Varanger
Kraft og Finnmark Kraft. Her ble vi enige om
argumentasjoner og strategi foran møte med
Statnetts konsernsjef Auke Lont i Oslo den
21. november.
Til dette møtet kom fra Finnmark; fylkesordføreren, fylkeskommunens energirådgiver,
beredskapslederen hos Fylkesmannen, PerErik Ramstad og Jon Erik Holst fra Defo, og
representanter fra Varanger Kraft AS og Finnmark Kraft AS. De møtte et toppet Statnettlag med konsernsjef Auke Lont i spissen.

BETRYGGENDE
På dette møtet fikk Finnmarksdelegasjonen
betryggende forsikringer fra konsernsjef Auke
Lont i Statnett. Statnett har som ambisjon at
den delen av linja som i dag er mest presset,
Lakselv – Adamselv, kan løftes ut og håndteres med en egen prosess som starter høsten
2015. Den vil tilrettelegges for 420 kV spenningsnivå som et første trinn mellom Skaidi
og Varangerbotn.
Statnett bekreftet også at de langsiktige
ambisjonene er de samme som før. Motivet for at Statnett ønsker å gjennomføre en
konseptvalgutredning (KVU) er å sørge for en
solid forankring både internt og eksternt mot
«alle interessenter» før oppstart. Statnettledelsen mener at denne forankringen kan gi
en raskere vei fram til konsesjonssøknad.

ARCTIC CIRCLE
Det er også forventet at Statnetts KVU vil
se nærmere på oppgradering til en 420 kV
nordisk ring, også kalt Arctic Circle. På møtet
informerte Statnett om at Fingrid nå er meget
positiv til å oppgradere utvekslingen på 220
kV-linja mellom Varangerbotn og Finland. Den
mer positive holdningen til finnene nå, antas å
være begrunnet i at de ønsker å legge til rette
for næringsutvikling i nord på generell basis,
og spesielt i forhold til bergverksindustri og
jernbanedrift.

«Statnettledelsen mener at denne
forankringen kan gi en raskere vei fram
til konsesjonssøknad»
Årsmelding 2014
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Virksomheten

Virksomheten

Nordområdeutvalget

Virksomheten

Virksomheten

Beredskapsutvalget

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

MEDLEMMER:
• Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS (leder)
• Knut Lockert, Defo
• Andres Sætre, Tinn Energi AS
• Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)
• Tage Karlsen, Nordkraft Nett AS
• Lars Luneborg, Ymber AS

INNLEDNING
Tilsyn med beredskap etter ny beredskapsforskrift hos nettselskapene har gitt tyngende
avvik hos enkelte. Både større og mindre
selskap har fått avvik som er krevende å
håndtere både i forhold til kompetanse, organisasjon, økonomi og ikke minst i forhold til
omdømme i media. Dette er en viktig påminnelse om hvilke plikter som påhviler nettselskapene i forhold til systemer, dokumentasjon
og formaliteter innenfor beredskapsområdet.
Dette vil være områder utvalget vil ha fokus
på framover.

REITEN-RAPPORTEN
I det innsendte høringssvaret til Reitenrapporten hadde utvalget mye fokus på hva
enkelte av forslagene kan medføre for selskapene og deres kunder.
Utvalget er urolig for at beredskapen kan
bli svekket med de krav som utvalget anbefaler. I de større byene er det mulig å be om
anbud og leie inn blant annet vaktberedskap.
Her vil det være flere entreprenører og selskaper som tilbyr sine tjenester. Dette er ofte
ikke tilfelle utenfor de store byene der det ikke
finnes tilgjengelige selskaper som tilbyr slike
tjenester. Mindre selskaper kombinerer ofte
personer fra både nett og produksjon for å
kunne få utført vakttjenester. På dette området kan vi ikke se at selskapene ikke skal
kunne utnytte samdriftsfordeler og benytte
de beste ansatte til disse viktige oppgavene
uavhengig av hvor de er ansatt i konsernet.
Noe annet mener utvalget vil kunne svekke
beredskapen i Distrikts-Norge. Slik vi leste
rapporten ville det kunne bli satt en stopper for
en hensiktsmessig og god og ikke minst prak-

«Er det noe de lokale everkene er gode på,
så er det dugnadsånd»
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tisk mulig samordning i mindre selskaper på
dette området, noe vi i så fall sterkt vil beklage.
Rapporten legger også til grunn at nettselskapet ikke skal kunne selge tjenester
eksternt. Vi antok og la til grunn at dette ikke
kan gjelde på beredskapssiden. Selskapene
er forpliktet til etter andre regler å inngå beredskapsavtaler og benytter naturligvis
ansatte i nettselskapene til å utføre denne
type jobb, der selskapene står til tjeneste
for hverandre. Vi betvilte at Reiten utvalget
mener denne jobben skal utføres gratis.

NÅR MOBILNETTET FALLER UT
Norsk Radio Rele Liga har ett kommunikasjonsnettverk som noen energiverk benytter
seg av når mobilnettet er ute av drift. En annen kommunikasjonsvei når telenettet er ute
av drift, er bruk av satellitttelefon.
Batteribackup på mobilnettet er mulig å
forbedre. Spleising på kostnaden med mobilselskapene eventuelt ta kostnaden selv er
aktuelt. Dette koster svært lite i størrelsesorden 5 000–10 000 kroner.

BEREDSKAPSKONFERANSE
Utvalget arrangerte fagdag om beredskap
den 26. mars 2014 i samarbeid med NVE.
Beredskapsavdelingen til NVE har vært en fin
sparringspartner gjennom året som har gått.
De stilte opp på konferansen som foredragsholder samt i planleggingen av konferansen.
Vi har god og jevnlig kontakt med NVE der vi
spesielt vil takke lederen av seksjonen Arthur
Gjengstø for et godt samarbeid.
Fagdagen samlet vel 50 deltagere og
foredragsholdere om en bred presentasjon av
egne erfaringer og synspunkter utenfra.
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NÆRHET OG DUGNAD
– En av de sentrale konklusjonene etter flere
innlegg fra selskap som har vært rammet av
ekstremhendelser de siste årene må være
at nærhet og lokal dugnadsånd er viktig
for å få strømforsyningen tilbake raskest
mulig, sa leder av Defos beredskapsutvalg
Jan-Erik Brattbakk i en oppsummering.
– Men nærhet til anlegg og kunder har man
de beste forutsetningene til å være godt
forberedt.
– Å være forberedt er det viktigste beredskapsarbeidet, sa elverksjef Frode Næsvold
fra Bindal Kraftlag SA i sitt foredrag. Etter
stormen Hilde i november året før fikk kraftlaget mye ros for håndteringen av skadene som
oppsto.
Elverksjef Per Gullaksen i Lærdal Energi AS
fikk en dramatisk og totalt uforutsigbar krise i
hendene da katastrofebrannen i Lærdalsøyri
satte hele lokalsamfunnet på mediekartet.
Gullaksen fikk oppleve det Knut Lockert i
Defo sa i sitt innlegg, at det oppsto to kriser:
Den faktiske krisen og kommunikasjonskrisen. Begge må tas på alvor, og det må
settes av ressurser og kompetanse til å
besvare og forklare, mente han.
Per Gullaksen var også opptatt av at «er
det noe de lokale everkene er gode på, så er
de dugnadsånd». Og den omfatter også de
nærliggende områder og naboverk.
Kjetil Odin i Whatif konkluderte med at det
enkelt handler om nærhet til det man holder
på med. Med 25 års erfaring i beredskapsarbeid kunne Kjetil Odin tillater seg å rangere
bransjer som er best på beredskap. Barnehagene tar gull, men energibransjen tar sølvmedaljen foran kommunen.
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Virksomheten

Strukturutvalget

Leder:
Andres Sætre, Tinn Energi AS
MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Strukturutvalget skal bidra til en balansert debatt
i forbindelse med strukturendringer der alle hensyn belyses.

MEDLEMMER:
• Andres Sætre, Tinn Energi AS (leder)
• Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)
• Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS
• Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag SA
• Knut Lockert, Defo
• Olaf Vik, Rakkestad Energi AS
• Halvard Fjeldvær, Svorka Energi AS

Mye av utvalgets arbeid har vært konsentrert
om momenter til høringssvarene til Reitenrapporten og EUs tredje elmarkedspakke.
Reiten-rapporten kommer med en del forslag
til løsninger om den framtidige organiseringen
av strømnettet, der vi slutter oss til noen og
er mer skeptiske til andre. Nedenfor følger en
oppsummering av hva som kom ut av dette
arbeidet og det som ble formidlet i høringssvarene.

GENERELT OM RAPPORTEN
Etter vår oppfatning var rapporten på mange
områder et godt dokument. Vi var svært
tilfreds med at rapporten baserer seg på
et faktagrunnlag vi i all hovedsak kjenner
oss igjen i. Vi var også tilfreds med at rapporten understreker at det ikke er signifikante forskjeller når det gjelder effektivitet og
leveringskvalitet mellom de store og mindre
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selskapene. Derimot viser den at det er store
forskjeller mellom de mindre selskapene. De
er blant de beste men også blant de dårligste.
På denne bakgrunn blir det feil, slik mange
har hevdet at det er et gode å bli kvitt de mindre selskapene til fordel for de større. I så fall
fjerner man også de aller beste i kraftbransjen
og går for gjennomsnittet. På den andre siden
nevner vi at en del av de mindre selskapene
må tenke annerledes fremover for å løfte selskapene opp til et høyere nivå for effektivitet.

LEVERINGSKVALITET OG NETTLEIE
Leveringskvaliteten til kundene har i perioden
2004–2012 utviklet seg positivt ved at antall
avbrudd per kunde er redusert fra 2,89 til
1,60. Samtidig er nettleien reelt sett redusert
med nesten 10 prosent.
Defo er opptatt av at selskapene skal jobbe
effektivt og på den måten holde tariffene så
lave som mulig. Vi bemerket at det ikke må
settes rammer for nettselskapene som bidrar
til underinvesteringer i nettet. I den anledning
er det verdt å bemerke at myndighetene gjennom flere utredninger har understreket at det
er bedre med noen overinvesteringer i nettet enn å møte konsekvensen av eventuelle
underinvesteringer.

FUNKSJONELT SKILLE
Vi har forståelse for at Reiten utvalget er opptatt av nøytralitetsaspektet hos nettselska-

pene. Selskapene driver ofte en sammensatt
virksomhet som bredbånd, produksjon, omsetting mv i tillegg til selskapets nettvirksomhet. Det er derfor viktig at selskapene opptrer
ryddig og at kostnadene til selskapene legges
på rett forretningsområde. Vår erfaring er
likevel at NVEs oppmerksomhet gjennom
lengre tid og det myndighetspålagte kravet til
regnskapsmessig skille innebærer at nøytralitetsaspektet hos selskapene er vel ivaretatt.
Dessuten kommer det nye regler blant annet
innføringen av Elhub og delte databaser for
nett og kraft som gjør kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille mindre aktuelt.
Vi kan ikke se at det er samfunnsøkonomisk
riktig å komme med et krav til eiermessig og
funksjonelt skille til alle selskaper uansett
størrelse. Et framlagt regnestykke som viser
at et slikt krav gir en samfunnsøkonomisk
gevinst etterlyser vi. Etter vår oppfatning
vil et slikt krav først og fremst innebære en
byråkratisering av bedriften og en økning av
selskapenes kostnader. Det er viktig å hindre
duplisering av fellesaktiviteter og ressurser
knyttet til administrasjon, dette er spesielt
viktig for selskaper som er i gruppen under
100 000 kunder. Et skille medfører at det
bygges flere administrative enheter som har
ansvar for hvert sitt selskap i stedet for en
administrasjon. Dette kan også føre til at
andre former for funksjoner dupliseres, hvilket
vil føre til økte kostnader og lavere effektivitet.
Vi minnet om at EU og i den anledning
også ACER støtter Defos betraktninger på
dette punkt og ikke vil pålegge et selskapsmessig og eiermessig skille til energiverk med
under 100 000 kunder. I Norge bør vi legge
oss på samme linje og ikke innføre egne
fordyrende regler som vi ikke finner igjen hos
våre naboland i EU.

DSO
Spørsmålet om Distribusjonsoperatør (DSO)
kom opp dels fra EUs side, men også med
utgangspunkt i at en i framtiden ser for seg
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en noe annen kraftforsyning enn i dag. Vi
bemerket at Statnett i dag gjør en god jobb
som nøytral TSO. De har et overordnet ansvar
for det norske kraftsystemet. Ved en eventuell utvikling av en framtidig DSO, er det vårt
utgangspunkt at Statnetts rolle som TSO ikke
må svekkes i forhold til i dag. Vi støttet også
anbefalingen om å redusere antall nettnivå fra
3 til 2.
Vi spilte inn at NVE bør ha rollen som den
som ikke bare bestemmer ved eventuelle
uenighet, men også utreder for hvert område
og peker på de nødvendige investeringene

TJENESTEKJØP I KONSERN
Reiten-utvalgets og NVEs utgangspunkt er at
en ønsker å skjerpe konkurransen med det
formål å forhindre eventuell kryssubsidiering.
Dette er et utgangspunkt vi stilte oss bak.
Imidlertid er det en rekke forhold det er viktig
at en hensyntar i denne vurderingen.
Nye regler må ikke være til hinder for at
en finner fleksible regler, slik at en unngår å
øke de administrative kostnadene uforholdsmessig. Reglene må tilpasses virkelighetens
verden for de små og mellomstore energiverkene i distriktene. I områder der mange av
våre medlemmer har sine kunder, er det ikke
nok entreprenører tilstede slik at det blir reelle
konkurranseforhold. Vi ba derfor om at reglene
gis tilstrekkelig fleksibilitet i så henseende.

MINIMUMSAVKASTNINGEN
Reitenrapporten antyder at en bør overveie
å fjerne minimumsavkastningen. Dette er vi
sterkt imot og vi bemerker at reguleringen på
ingen måte er god nok til å gjennomføre et
slikt radikalt forslag. I tillegg er det å bemerke
at selskapene kan oppleve ekstremvær og
ekstremhendelser som ligger utenfor energiselskapenes kontroll. Da bør man ha et
sikkerhetsnett i monopolreguleringen som
forhindrer at hendelser en ikke kan gardere
seg imot, blir avgjørende for selskapets
mulighet til å overleve.
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Problemet i England er at det kun er seks
leverandører, nærmeste et oligopol. Elhuben
er tenkt brukt for alle kunder. Datatilsynet
er opptatt av at kunden må ha gitt tilgang til
tredjepart før disse kan få tilgang til Elhub.

Leder:
Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS
Kraftomsetningsutvalget skal vurdere utviklingen av kraftmarkedet i Norge, og drøfte forhold som påvirker rammene for energiselskapene. Kraftomsetningsutvalget skal særlig
se på arbeidet med leverandørsentrisk modell og et felles nordisk sluttbrukermarked.
Kraftomsetningsutvalget skal bidra til at medlemsbedriftene får kunnskap om endringer
som kommer i kraftmarkedet, slik at medlemsbedriftene får anledning til å delta, påvirke
og bringe klarhet i endringer i regelverk.

MEDLEMMER:
• Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS (leder)
• Arvid Bekjorden, Defo (sekretær)
• Niklas Kalvø Tessem, KS Bedrift Energi
• Bjørn Ludvigsen, Hålogaland Kraft AS
• Kristin H. Lind, KS Bedrift Energi
• Stein Inge Alstad, Stange Energi AS
• Knut Lockert, Defo
• Guttorm Listaul, Notodden Energi AS
• Bjørn Skaret, Ustekveikja Energi AS

Det har også i 2014 vært stor aktivitet i utvalget i forbindelse med Elhuben, ny strømprisportal og høringer.

DET NORSKE STRØMMARKEDET
I dag fungerer det norske strømmarkedet som
et av de beste i verden. Det er stor konkurranse på kraftomsetning, og dette kjennetegnes
ved små marginer til aktørene. Det er også
et stort mangfold av kraftleverandører av forskjellige størrelser som konkurrerer beinhardt
hver dag. Nye forslag til lover og regler fra
myndighetene kan utradere flere som driver
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kraftomsetning i dag. Dette vil kunne skape
oligopollignende tilstander slik som i Storbritannia der det bare er seks selskaper igjen
og konkurranse er mangelvare.

ELHUBEN ER SENTRAL
Medlemmer av utvalget har deltatt i en rekke
møter gjennom året enten direkte med Elhubadministrasjonen eller via Elhubens bransjeråd. Her er en oppsummering av noen av de
sakene som ble diskutert i løpet av året:

TILGANG TIL EGNE DATA
Det er forbrukerne som har eiendomsretten
til sine måledata. Forbrukere kan gi tredjepart tilgang til disse måledata for blant annet
å tilby ønskede tjenester for forbrukerne.
Kraftleverandørene skal presentere data
mens forbrukere selv skal kunne gå inn å gi
eller stoppe adgang. Nettselskapene skal/bør
operere uavhengig.
Defo deltok i en workshop med Statnett og
NVE for å finne fram et best mulig forslag til
løsning for hvordan kundene kan få tilgang til
sine egne data.
I England har de laget en struktur for produkter for å få like vilkår for leverandørene.

HVA SKJER VED KONKURS?
Det har blitt vurdert om en felles forsikringsløsning for å unngå tap hos netteierne ved
mislighold hos kraftleverandørene kan være
aktuelt. Pöyry laget en rapport om dette.
Denne løsningen ser ut til å kunne bli erstattet
av en ordning med bankgaranti.

DATAMIGRERING
Datamigrering innebærer vasking, kvalitetssikring og overføring av alle nødvendige data
inn i Elhuben. Nettselskapene står foran en
betydelig jobb med å gjennomgå sine kundedata slik at de tilfredsstiller de krav som Elhuben
forlanger. Et samarbeid med KIS-leverandørene blir viktig for å rekke tidsfristene som
er lagt. Det er planlagt en testfase på flere
måneder for å være sikre på at alt er i orden
før Elhuben går i skarp drift høsten 2016.

KOSTNADENE
Når det gjelder kostnadene for bruk av
Elhub er følgende alternativer diskutert:
• Kostnaden for Elhub dekkes inn via
sentralnetts tariffen.
• Kostnaden dekkes inn av aktørene via en
fastavgift og en stykkpris per målepunkt.
Det kan ikke være volumrabatt da dette vil
være konkurransevridende.
• En endelig løsning på dette er ennå ikke
avklart.

«Elhuben er tenkt

brukt for alle kunder

Årsmelding 2014

»

BRUK AV FØDSELSNUMMER
Utvalget har vært veldig klare på at fødselsnummer er viktig for effektiv og rasjonell drift
av Elhuben.
Tor Heiberg som er leder for Elhub deltok
på et møte i utvalget og gjennomgikk hvorfor
det er så viktig å bruke fødselsnummer for
identifisering i Elhuben.
De viktigste grunnene er:
• Personidentifisering og dertil en lavere
avvisningsprosent ved leverandørbytter.
• Større utnyttelse av de mulighetene som
Elhuben kan gi.
• Billigere drift av Elhuben for brukerne når
det blir færre feil.

NY STRØMPRISPORTAL
Regjeringen ønsker en ny strømprisportal.
Den kommende strømprisportalen skal ta
over etter listen til konkurransetilsynet. Det er
Bjørnar Angell fra Forbrukerrådet som er leder
for prosjektet. Portalen skal være på luften
senest i løpet av sommeren 2015. Portalen
må også sees i sammenheng med de nye
forskriftene om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler.
Erfaringen fra den eksisterende listen til
Konkurransetilsynet er at den ikke fungerer
rettferdig verken for aktørene eller kundene.
De fleste av de produktene som kundene har
i dag er av forskjellige årsaker ikke representert på listen. Som eksempel blir det antatt
at mellom 60 og 80 prosent av spotkundene
ikke har sitt produkt på listene i dag. Det har
også vært aktører som har villedet kundene
gjennom mange år med sin topp 5- eller
10-garanti. Kundene har trodd at de får et
produkt som sikrer dem en pris blant de 5
eller 10 laveste, men slik er det ikke. De har
fått et produkt der det er plukket ut et utvalg
av leverandører som langt fra har vært de
billigste men heller blant de største. Dette er å
villede kundene. Dette skal synliggjøres i den
nye portalen.
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Virksomheten

Virksomheten

Defo/KSBs felles kraftomsetningsutvalg

Defos utadrettede virksomhet gjennom egne og eksterne medier er av stor
betydning for organisasjonens virksomhet og omverdenens oppfatning av
oss. I 2014 har Defo vært aktiv både gjennom egne og eksterne medier. Fra
og med 12. februar 2015 har Defos hjemmeside og nettavisen NettOpp framstått i ny og mer moderne form.

NettOpp

Året 2014 startet, som vanlig, med fokus
på vær og terreng. I NettOpps utgave nr 1
handlet værforholdene om at Bindal Kraftlag
SAs kunder fikk begrenset utetid på grunn av
at everket hadde nødvendig lokalkunnskap,
nærhet og erfaring, etter at orkanen «Hilde»
rammet lokalsamfunnet. «Terrenget» handlet om at kartet ikke må tegnes før terrenget
er kjent – en uttalelse fra daglig leder Knut
Lockert om høringssvaret til OED angående
tredje energimarkedspakke.
I utgave 2 handlet det mye om energiselskapenes fibersatsing, og om skryt fra NVE til
Lærdal Energi AS for måten de løste problemene med strømbrudd etter katastrofebrannen i
Lærdalsøyri. Også utgave 3 i februar var preget
av kriseløsninger. NVE-sjefen var opptatt av
at skogrydding må bli svært viktig i framtiden,
og Rauma Energi møter ekstremværet med
samarbeid for å få bredere linjegater.

NettOpp skal være en nettavis fra Distriktenes energiforening, Defo. Den skal være
tilgjengelig medlemmer, for allmennheten,
for media og for andre i energibransjen
som vil holde seg orientert om de sakene
Defo til enhver tid er opptatt av.

I 2014 kom NettOpp ut med 20 ordinære utgaver og én ekstrautgave. To av utgavene var
også i trykt format for utdeling under konferanser – én tosiders utgave i anledning Defos
årsmøte med fagdag 2014 i mai, og én firesiders utgave i anledning Norges energidager
2014 i oktober. Ekstrautgaven var en énsiders
utgave i anledning presentasjonen og overrekkelsen av rapporten «Et bedre organisert
strømnett» fra Reitenutvalget til OED i mai.
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ette er nok en god grunn til å
melde seg på, eller søke om
innreisetillatelse, til Peer Gynts
rike, Gålå 26.–28. mai. Så meld deg
på her:
www.defo.no/Om-Defo/AArsmoeteISSN 1890-4165
med-fagdag-2014/PAAMELDING

Reitenutvalget

Skogryddingserfaring til NVE

FOTO: BJARNE LANGSETH

Evind Reiten er for tiden mest aktuell
som leder av ekspertgruppen om et
bedre organisert strømnett, som ble
nedsatt av Olje- og energiministeren
22. mai i fjor. Med seg i denne gruppa,
som også blir kalt Reitenutvalget, har
han advokat Kristin Bjella og professor
Lars Sørgard som medlemmer. Gruppen
støttes av et sekretariat ledet av Oljeog energidepartementet.
Reitenutvalget skal først og fremst
Skogrydding rundt kraftlinjer er høyt
konsentrere seg om regional- og
prioritert både i NVE og i Defo.
distribusjonsnettet, og gi råd om en
hensiktsmessig nettorganisering. En
bedre organisering av nettet skal sikre
en fortsatt god og sikker strømforsynNettOpp kommer ut med en ekstraing i hele landet.
utgave tirsdag 6. mai i forbindelse
Det er knyttet store forventninger
med at Reiten-utvalget legger fram
til rapporten fra ekspertgruppen, som
sin konklusjon dagen før.
Her vil vi presentere innhold ogskal leveres til OED innen 30. april.
kommentarer til denne viktige rap-Defo har levert et omfattende innspill
porten som kan få stor betydningog
for har hatt møte med ekspertgruppen.
hele bransjen. Reiten-utvalget skalDefos innspill kan du finne her:
www.defo.no/Defo-nytt/(offset)/10
først og fremst konsentrere seg om

Struktur
Av innholdet kan nevnes styreleder Eilif
Amundsens innledning med tittel «Kan vi organisere bort strømbrudd?» Her spør han også
om en struktur med få og store sentraliserte
selskaper kan gi en tryggere strømforsyning?
Nettselskapenes ansatte gjør en heltemodig
innsats for å begrense skadene for sine kun-

Allianser
Også i en artikkel i årsmeldingen som er
en klar melding til Reiten-utvalget, blir det
påpekt at mange av de små og mellomstore
nettselskapene er blant de mest effektive. Her
vises det også til at Defo argumenterer med at
den beste løsningen er at nettselskapene går
sammen i allianser som har likhetstrekk med

Distriktenes energiforening Defo
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
www.defo.no
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Et nett til samfunnets nytte
Reiten-utvalget presiserer viktigheten av at nettet er organisert slik at investeringene gir
størst mulig samfunnsøkonomisk nytte. Landets spredte bosetning og topografi legger også
visse rammer for hva som er optimal nettorganisering.

E

Ekstrautgave 6. mai

Defos årsmelding for 2013 er nå klar. Den blir i nærmeste framtid sendt ut til alle
medlemmer og kontakter, men kan også lastes ned fra vår hjemmeside www.defo.no
der og raskest mulig få strømmen tilbake. En
storstilt fusjonering vil føre til svekket beredskap for landets strømkunder.
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vnen til å løse oppgavene må
være det viktigste, sa Eivind
Reiten da rapporten «Et bedre
organisert strømnett» ble overrakt
fra ekspertgruppen til statsråd Tord
Evind Reiten er for tiden mest aktuell som leder av ekspertgruppen om et bedre organisert strømnett.
Lien mandag 5. mai. – Det står bra
til i nettet med en leveringssikkerhet
politisk karriere som statssekretær
Den endelig energiloven ble vedtatt
og pålitelighet som få land kan vise
og fiskeriminister på 80-tallet, før
våren 1990 og trådte i kraft 1. januar
til. Utfordringen ligger først og fremst
han ble olje- og energiminister i
1991.
i at framtida gir mer komplekse krav,
Syseregjeringen i 1989. Her fikk han
Professor Arne Hope, som selv ble
kundene stiller større krav og bransjen
en sentral rolle med utarbeidelse av
kalt energilovens arkitekt, har utnevnt
må jobbe smartere.
den nye energiloven. Reiten trakk
Eivind Reiten som energilovens far.
tilbake proposisjonen til ny energilov
I ettertid har «lovens far» uttalt at
I hovedsak fornøyd
som hans forgjenger Arne Øien hadde «uten den effektivisering som energi– Defo er fornøyd med at Reitenlagt fram for Stortinget. Før loven ble
loven har medført, ville kraftkrisen på
utvalget har fokus på oppgavene og
vedtatt i juni 1990 hadde Eivind Reiten grunn av det stadig økende forbruket,
regional- og distribusjonsnettet,
utfordringene nettselskapene står
gjort noen viktige endringer med større for lengst ha blitt et stort samfunnsog gi råd om en hensiktsmessig Energilovens far
overfor og ikke antall selskaper, sier
Eivind Reiten (61) er sosialøkonom,
vektlegging av markedet. Oppdeknings- problem».
nettorganisering.
daglig leder Knut Lockert i Defo. Han
næringslivsleder og tidligere politiker
plikt og 20 vertikalintegrerte verk var
Eivind Reiten var generaldirektør i
er i hovedsak fornøyd med forslaget
for Senterpartiet. Han gjorde en rask
blant de elementene som ble tatt ut.
Norsk Hydro fra 2001 til 2009.
og svært fornøyd med at Reiten i likhet
med Defo er opptatt av lokal tilstedeDistriktenes energiforening Defo
Daglig leder: Knut Lockert
Redaktør: Bjarne Langseth værelse for å sikre kunden tilstrekkelig
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
beredskap. – Defo er imidlertid skeptisk
Telefon: 91 18 77 13
Telefon: 91 30 03 12
www.defo.no
til om forslaget om å pålegge selskapsEpost: knut.lockert@defo.no
Epost: redaktor@defo.no
messig skille er en samfunnsmessig
riktig tilnærming. Defo er redd for at et
slikt krav vil begrense selskapenes
muligheter til å drive tilgrenset virksomhet på en effektiv måte, sier Lockert.

Årsmeldingen er klar
Som vanlig er årsmeldingen blitt et fyldig
dokument på 48 sider om Defos mange aktiviteter i året som gikk.

:
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Eivind Reiten har bekreftet at han kommer til Defos årsmøte med fagdag i Peer Gynts rike,
Gålå. Han vil holde sitt innlegg tirsdag den 27. mai. Reitenutvalget skal ha lagt fram sin
rapport til OED innen 30. april.
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Selskapsmessig skille
det vi i dag kjenner som sparebankmodellen.
Ellers inneholder årsmeldingen også en presentasjon av organisasjonen, en omfattende
beskrivelse av fagutvalgenes virksomhet, regnskap og glimt fra medlemmenes virksomhet.
God lesning!

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

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

Ekspertgruppen mener at den tette
integrasjonen mellom nettvirksomhet
og aktiviteter knyttet til produksjon
og omsetning ikke bidrar til en hensiktsmessig nettstruktur. De ønsker et
selskapsmessig og funksjonelt skille

Olje- og energiminister Tord Lien tok imot rapporten med takk, etter at Eivind Reiten hadde
presentert ekspertgruppens tilrådninger for et bedre organisert strømnett. FOTO: BJARNE LANGSETH

mellom nett og annen virksomhet, og
foreslår i den forbindelse at grensen
på 100 000 kunder fjernes.
Her mener gruppen at selskapene
bør få en tilpasningsperiode på tre år
for å møte de nye kravene, og det må
åpnes for at NVE i særlige tilfeller kan
gi dispensasjon.

DSO
Det er behov for en større grad av
samordning og koordinering på tvers
av ulike konsesjonsgrenser og nettnivåer gjennom utpeking av DSO-er.
Gruppen tar ikke stilling til antall
DSO-er, men Reiten opplyste at
dagens KSU-er kan være et greit
utgangspunkt.
Gruppen presiserer at det fortsatt
vil være den enkelte konsesjonær som
har hovedansvaret for å utvikle og
investere i egne anlegg, og skulle det
oppstå uenighet mellom konsesjonær
og DSO bør saken legges fram for
NVE til endelig beslutning.
De mener også at Statnett bør være
eneste systemansvarlige selskap.

Distriktenes energiforening Defo
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
www.defo.no

Andre tiltak
Av andre tiltak som Reiten-utvalget har
foreslått, kan nevnes anbefaling om
endring fra tre til to nettnivåer. Nettselskapenes tilknytningsplikt bør gå fram
til produksjonsanlegg / forbruk i nettet.
Gruppen foreslår å øke kostnadsnormens andel i inntektsrammene fra
60 til 70 prosent. Det betyr at andelen
av egne kostnader som selskapene får
dekket med sikkerhet, reduseres fra
40 til 30 prosent. Gruppen anbefaler
også å fjerne kompetanseforskriften.

Høringsrunde
Olje- og energiminister Tord Lien tok
imot rapporten med takk og sa at han
nå ville sende den ut på bred høring
med høringsfrist 1. oktober. Han regnet da med at departementet ville få
mange gode innspill.
Eivind Reiten presiserte at alle tiltakene gruppen har foreslått kan gjennomføres i god tid før 2020.
NettOpp vil følge opp denne rapporten og kommentarer til den i senere
utgaver.

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

I utgave nr 4 kom Eivind Reiten på banen
i form av at han da bekreftet at han ville
komme på Defos årsmøte med fagdag i mai.
Det var en viktig avtale for å sikre foredrag fra
en som ville bli en av bransjens mest omtalte
personer dette året. I en ekstrautgave mellom
utgave 8 og 9, i mai måned, ble Reitenrapporten presentert etter at olje- og energiminister
Tord Lien hadde fått den overrakt av Eivind
Reiten 5. mai. Defo var fornøyd med Reitens
uttalelse om at «evnen til å løse oppgavene
må være det viktigste», men var fra første dag
skeptisk til forslaget om å pålegge selskapsmessig og funksjonelt skille for alle. Defo
tilkjennega allerede da en redsel for at et slikt
krav vil begrense selskapenes muligheter til
å drive tilgrenset virksomhet på en effektiv
måte.

BEREDSKAP
«Bevar beredskapen i distriktene» var tittelen
på en artikkel i utgave 5 i forbindelse med
Defos innspill til OED knyttet opp mot stortingsmeldingen om energipolitikk. Defo bemerket i den forbindelse at Defos medlemmer
har vært med på å utvikle strømnettet i Norge
til et av de beste i verden på kvalitet. Det ble
også poengtert at oppfatningen av at større
enheter vil føre til bedring i beredskapen for
nettkunder, er feil. Større enheter svekker
beredskapen utenfor de store byene, noe
Defo har påvist med konkrete eksempler.
Eksempler på viktigheten av nærhet i beredskapssammenheng, ble presentert av leder av
Defos beredskapsutvalg, Jan-Erik Brattabakk,
under Defos fagdag om beredskap. I NettOpp
nr 7 blir Brattbakks foredrag presentert under
tittelen: «Er gode når det smeller». Han la
vekt på at det ofte er nærhet og lokal dugnad
som får hjulene til å rulle igjen når lokalsamfunn blir lammet av strømstans.

I utgave 8 blir det også vist til hvor viktig de
lokale everkenes erfaring er. Hemne Kraftlag
og Bindal Kraftlag har mye å bidra med til
NVEs arbeidsgruppe for å sikre optimal skogrydding rundt kraftlinjer.

MER REITEN
Det sto høringer i kø utover høsten, men den
aller viktigste var nok til Reitenrapporten. I
utgave 9 i mai uttalte leder av Defos strukturutvalg, Andres Sætre, at «vi finner organisatoriske løsninger på krav om selskapsmessig skille, men at det skal gi noen betydelig
bidrag til tettere skott og kostnadsreduksjon
tviler jeg på». Han var sterkt tvilende til om
kostnadene for de minste selskapene vil stå
i forhold til den nytteverdien dette kan gi
samfunnet.
Reiten fikk forklart seg – og kjørt seg – på
Defos årsmøte med fagdag i mai, og så kom
rapporten ut på høring med frist 1. oktober. I
september var hovedoppslaget i NettOpp nr
13 at «– Påstanden må dokumenteres», og
det refererte til Reitenutvalgets påstand om
at selskapsmessig og funksjonelt skille for
alle må til for å skape omstrukturering som vil
være bra for samfunnet og kundene. Denne
påstanden er ikke dokumentert.
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Selskapsmessig og funksjonelt skille for alle må til for å skape omstrukturering som vil være
bra for samfunnet og for kundene, mener Reitenutvalget. – Denne påstanden må dokumenteres, sier daglig leder Knut Lockert i Defo.

I

Reitenrapporten drøftes spørsmålet om selskapsmessig og
funksjonelt skille for alle. Det innrømmes at et slikt skille for samtlige
nettselskaper kan bli byrdefullt og
byråkratisk for de aller minste selskapene, samt for kraftprodusenter og
industriselskaper som eier nettanlegg
med få kunder.

Omstrukturering
Men, «for det andre kan en nedre
grense, uansett hvor den settes,
skape incentiver til å ikke gjennomføre
omstruktureringer som ellers ville vært
bra for samfunnet og for kundene»,
heter det blant annet i rapporten.
– I Reitenrapporten legges det
innledningsvis stor vekt på at det er
ikke antall nettselskaper som er avgjørende for norsk kraftforsyning, sier
daglig leder Knut Lockert i Defo. – Det
er ikke signifikante forskjeller mellom
de store og de mindre selskapene,
men at det er store forskjeller blant de
mindre selskapene. De er de beste,
men også de dårligste.
Med dette som utgangspunkt er
Lockert forundret over at utvalget
likevel foreslår et selskapsmessig og
funksjonelt skille med en begrunnelse
om at dette vil gi omstruktureringer.

– Til alt overmål påstås det at dette
er samfunnsøkonomisk riktig. Det er
en påstand som ikke er dokumentert.
I tråd med god forvaltningsskikk for-

Vil en omstrukturering være bra for samfunnet og for kundene?

venter Defo at påstanden blir utredet
og dokumentert før det eventuelt
iverksettes krav fra myndighetenes
side om selskapsmessig og funksjonelt skille, sier Lockert.
Han viser til at ringvirkningene av et
lokalt energiverk er store både med
hensyn til beredskap, arbeidsplasser,
utbygging av diverse forretningsområder.
– Og ikke minst vet vi at uten energiverkene hadde vi ikke hatt bredbånd
en rekke steder i Norge. Her snakker
vi om samfunnsøkonomiske ringvirkninger som utvalget tydeligvis ser bort
fra, sier Knut Lockert.

Vil ikke svare
På et frokostseminar nylig uttrykte
medlem i Reitenutvalget, advokat
Kristin Bjella, skepsis til NVEs forslag

Distriktenes energiforening Defo
www.defo.no
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– Påstanden må dokumenteres

Må dokumenteres
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REITEN PÅ BANEN

om skjerpet krav til konkurranse i
kontrollforskriften (se side 2).
I en mail etter møtet blir Bjella blant
annet bedt om å kommentere Defos
syn på at de ikke kan se at det er
samfunnsøkonomisk riktig å komme
med et slikt krav, og at de etterlyser
et regnestykke som viser at dette vil
gi samfunnsøkonomisk gevinst. Defo
mener at et slikt skille for alle vil være
svært byråkratisk og lite samfunnsøkonomisk, kan gi svekket beredskap,
færre kraftleverandører og gi dyrere
strøm for kundene, spesielt utenfor de
store byene.
Til det spørsmålet henviser hun
bare til Reitengruppens rapport og
vurdering. – Det fører uansett for langt
å forsøke å svare her på de spørsmålene du reiser, svarer Kristin Bjella
på henvendelsen fra NettOpp.

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

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@defo.no
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Fag, fjord og fjell
Defos årsmøte med fagdag 2015 blir avholdt 26.–28. mai
med faglig tyngde blant fjord og fjell på Hotel Alexandra i
Loen. Hold av datoene og begynn å gled deg!

H

vil Defo sette opp buss fra Vigra til
arrangementet på Hotel Alexander i
Loen. Aktuelle ankomsttider tirsdag
den 26. mai 2015 i henhold til ruteprogrammet er:

Fjell, dal og foss

• SAS: Avgang Gardermoen
kl 1515 med ankomst Vigra 1610.

• SAS og Norwegian: Avgang Vigra
kl 1635 med ankomst Gardermoen kl
1730.

Start planleggingen! Nyttige innspill
og store opplevelser er i vente!
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Keep the Change!

Ser framover

Det skulle snakkes om endringer for midtnorske nettselskap. Men mange satt
igjen med oppfatningen av
at kraftkonferansen Change
mer handlet om ordets
betydningen som «vekslepenger», som er det distriktene vil sitte igjen med.

D

et var selvfølgelig med tanke
på betydningen «forandring»
at ordet Change ble brukt som
navn på konferansen i Surnadal nylig.
Alle deltagerne var nok helt innforstått
med at forandringer vil komme. Spørsmålet er bare hvordan: Sentralisering
gjennom fusjoner, eller selvstendige
selskaper i store allianser?

Konferansens innledere var satt
sammen fra øverste «fusjonshylle» med
First House-rådgiverne Bjarne Håkon
Hansen og Jan-Erik Larsen, sistnevnte
som konferansier, og Eivind Reiten.
Disse representerte først og fremst
regjeringens ideer om hvordan verden
skal se ut. Også bank og finansieringsinstitusjoner var representert med sine
økonomiske syn. Men også bransjen
fikk slippe til. Ola Mørkved Rinnan fra
store Eidsiva og Halvard Fjeldvær fra
lille lokale Svorka Energi talte fra sine
ståsted – og Defo-sjefen fikk allernådigst si noen ord fra salen.
Selv om Bjarne Håkon Hansen var
klar på at de små selskapene måtte forberede seg på salg og fusjoner, så gikk
hans innlegg mest ut på å redegjøre for
den framtidige politiske behandlingen,

HANSSENS GRAND FINAL
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Distriktenes energiforening Defo
www.defo.no

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

Defo har alltid vært opptatt av å kunne
kommunisere gjennom egne medier på en
best mulig måte. Det krever også at våre
verktøy er best mulig tilpasset de krav som
stilles i dagens medieverden.
På slutten av 2014 startet Defo en prosess for
å utvikle en ny hjemmeside og et nytt NettOpp tilpasset dagens krav til moderne medier.
Målsetningen var at hjemmesida skulle
framstå i en mer moderne form, samtidig som
den ville bli vesentlig enklere å betjene. Det er
også viktig å ha en hjemmeside som er tilpasset mobil og Ipad for derved å kunne leses og
brukes på de mest tilgjengelige mediene.
Mye av grunnlaget for å gjøre denne
endringen fikk vi etter en spørreundersøkelse

som ble gjennomført høsten 2013. Selv om
nesten 90 prosent av de spurte synes å være
rimelig fornøyd med Defos hjemmeside, var
det helt klart at her lå det et forbedringspotensial. Det handlet mye om søkefunksjon,
tilgjengelighet og mer bruk av bilder.

NY HJEMMESIDE
Torsdag den 12. februar presenterte Defo sin
nye hjemmeside og samtidig ble årets tredje
NettOpp sendte ut. NettOpp fikk fra da av
betegnelsen «Nettavis fra Defo» istedenfor
medlemsblad.
Med dette har Defo fått en mer moderne
profil, samtidig som det er blitt enklere å
motta NettOpp og å få oversikt over artikler
som legges ut.

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@defo.no
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Hvor er troverdigheten, Hanssen?
I sin iver etter å forandre
ved å fjerne småverkene,
feilinformerte Bjarne Håkon
Hanssen fra First House på
Change-konferansen. Han
ble korrigert av Defo uten å
tro på det, men har nå måttet
krype til korset og innrømme
at han tok feil. – Hvor er
troverdigheten, spør Defo.

ILLUSTRASJON: ØYVIND TINGLEFF
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Det blir satt opp buss som er tilpasset
disse rutetidene, og en lokalkjent guide
vil gjøre den tre timer lange bussturen
både hyggelig og interessant.

Aktuelle returmuligheter torsdag den
28. mai er:

Reiseruter

På regjeringens oppdrag

Bjarne Håkon Hanssen og First House sikret
NettOpps Grand Final for året 2014. Kraftkonferansen Change i Surnadal skulle overbevise
selv de største tvilerne om at nå var det tid
for salg og fusjoner blant de små og mellomstore nettselskapene. Konferansens innledere
var satt sammen fra øverste «fusjonshylle»
med First House-rådgiverne Bjarne Håkon
Hanssen og Jan-Erik Larsen, sistnevnte
konferansier, og Eivind Reiten. Også bankog finansieringsinstitusjoner var representert
med sine økonomiske syn, og bransjen slapp
til med Eidsivasjefen og Svorka-sjefen – ja
også Defo-sjefen da, som aller nådigst fikk si
noen ord fra salen. Daglig leder Knut Lockert
benyttet sin mulighet fra salen til å «banne i
kjerka» ved at han reiste tvil om Bjarne Håkon
Hanssens påstand om at selskapsmessig og
funksjonelt skille for alle ville tvinge seg fram
gjennom EU-krav.
Hanssen måtte i ettertid også en tur innom
kjerka, da for å krype til korset og innrømme
at han tok feil – og NettOpp spør: «Hvor er
troverdigheten, Hanssen?»

Hotel Alexandra i Loen har høy kvalitet på alt.
Standarden på rom og spisesal er av ypperste
klasse, og hotellet har ett av de beste spaanleggene i landet.

• Norwegian: Avgang Gardermoen
kl 1505 med ankomst Vigra 1605.

Det faglige programmet på fagdagene
er ikke klart enda, men det skal komme
på plass med samme høye kvalitet som
deltagerne på Defos fagdag har vært
vant til. Det blir ankomst tirsdag den
26. mai og så blir det foredrag onsdagen
med fortsettelse torsdagen som avsluttes med årsmøte før lunsj.
Når det gjelder utflukter er flere detaljer
på plass. Det blir utflukt med buss til
Lovatnet og en båttur som vil være en
spektakulær opplevelse med fjell, dal,
bre og foss slik bare Vestlandet kan
tilby. Det blir besøk i Kjenndalsstova
med beverting, og det blir guiding med
blant annet beskrivelser av de to store
rastragediene i dette området da
Ramnefjellet raste ut i 1905 og i 1936.

FOTO: BJARNE

I utgave 15 ble høringssvaret fra Defo presentert under tittelen «byråkratisering og
usikkerhet». Et krav om selskapsmessig og
funksjonelt skille for alle vil først og fremst
innebære en byråkratisering av bedrifter
og en økning av selskapenes og kundenes
kostnader. Og størrelsen på kostnadene ble
presentert i utgave nr 16, som også ble delt
ut på NVEs konferanse på Holmenkollen Park
Hotel i oktober. «Innføring av selskapsmessig
og funksjonelt skille for alle er estimert til en
kostnad på 3–4 milliarder kroner. Dette er et
grovt anslag fra Defos side basert på beregninger Defo har utført med bakgrunn i EC
Groups konsekvensrapport for Nord Salten
Kraft AS.

ele hotellet er satt av til arrangementet, og her er det høy kvalitet
på alt. Standarden på rom og
spisesal er av ypperste klasse, og hotellet har ett av de beste spaanleggene i
Norge. Møtelokalene og utstillerlokalene
er også svært godt tilpasset våre behov.

D

et var på kraftkonferansen
Change i Surnadal nylig, hvor
Defo var sterkt representert, at
Bjarne Håkon Hanssen fra First House
sa at selskapsmessig og funksjonelt
skille for alle ville tvinge seg fram gjennom EU-krav. Daglig leder Knut Lockert
i Defo gjorde det klart overfor Hanssen
under konferansen at han var kritisk til
hans konklusjon på det området, og at
ingen analyser Defo har gjort tyder på
at dette er sant. Hanssen svarte da at
dette ikke var hans påstand, men noe
han var blitt fortalt av troverdige kontakter
i departementet.
– For oss var det åpenbart at han
tok feil, sier Knut Lockert. – Det er
også svært viktig for oss å få korrigert det bildet Hanssen har forsøkt
å skape, i og med at dette kunne få
konsekvenser for Stortingets oppfatning av saken. Avisa Driva hadde også
et oppslag om at Hanssen «tror EU
fjerner Svorka».

Stemmer ikke
To uker etter denne konferansen sendte
Bjarne Håkon Hanssen ut en mail som
han ber om å få distribuert til alle deltagerne. Der skriver han at han i sin innledning hadde sagt at «dette imidlertid
var en bestemmelse som måtte innføres

i Norge når vi implementerte EUs tredje
energimarkedspakke».
«I ettertid har jeg sjekket dette
nærmere. Mye tyder på at det ikke
stemmer at EUs tredje energimarkedspakke vil påtvinge et selskapsmessig
og funksjonelt skille for alle selskap i
bransjen. Dette kan Norge sansynligvis
bestemme selv.»

Distriktenes energiforening Defo
www.defo.no

Bjarne Håkon Hanssen sier også i
mailen at dersom regjeringen ønsker å
følge opp forslaget fra Reiten-utvalget,
så må de gå til Stortinget og fremme
forslag til lovendring på dette punktet.
– Dette er også tvilsomt, sier Knut
Lockert, – men kanskje Hanssen og
kildene hans har rett når det gjelder et
krav om funksjonelt skille? Vi håper det.

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

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

Virksomheten

Defos hjemmeside

Medlemsblad for Defo

Regnskap

Virksomheten

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

ARTIKLER OG KOMMENTARER
Noen eksempler på artikler og
innlegg fra Defo:

Regnskap
«Et svært aktivt år»
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DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Balanse pr. 31.12.14
31.12.14

31.12.13

Driftsinntekter
Salgsinntekt

5 510 467

5 408 184

Annen driftsinntekt

1 391 000

0

Sum driftsinntekter

6 901 467

5 408 184

Driftskostnader

EIENDELER

31.12.14

31.12.13

Anleggsmidler

0

4 263

Sum anleggsmidler

0

4 263

187 122

167 283

2 050 498

1 484 035

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

Lønnskostnad

3 291 241

2 553 901

Forsk. betalte kostnader

Annen driftskostnad

3 277 940

3 190 091

Sum omløpsmidler

2 237 620

1 651 318

Sum driftskostnader

6 569 181

5 743 992
SUM EIENDELER

2 237 620

1 655 581

0

0

Annen egenkapital

1 601 581

1 236 675

Sum opptjent egenkapital

1 601 581

1 236 675

SUM EGENKAPITAL

1 601 581

1 236 675

Avsetning for forpliktelser

0

0

Annen langsiktig gjeld

0

0

Leverandørgjeld

224 824

78 570

Skyldig offentlige avgifter

163 023

137 634

Annen kortsiktig gjeld

248 192

202 702

Sum kortsiktig gjeld

636 039

418 906

2 237 620

1 655 581

DRIFTSRESULTAT

332 286

-335 808

EGENKAPITAL OG GJELD
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Egenkapital

Finansinntekter

Innskutt egenkapital

Annen renteinntekt

33 027

56 834

Sum finansinntekter

33 027

56 834

Finanskostnader
Annen finanskostnad

407

597

Sum finanskostnader

407

597

32 620

56 237

NETTO FINANSPOSTER

Ordinært res. før skattekostnad

364 906

-279 571

0

0

Ordinært resultat: Overskudd 2014

364 906

-279 571

Ekstraordinære inntekter / kostnader

0

0

364 906

-279 571

Skattekostnad på ordinært resultat

ÅRSRESULTAT (overskudd 2014)

Opptjent egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Overføringer
Overføring annen egenkapital

-364 906

279 571

SUM OVERFØRINGER

-364 906

279 571

Eilif Amundsen

Per-Erik Ramstad

Alf Vee Midtun
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Jan-Erik Brattbakk

Bjørg Brestad

Anders Rønning
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Resultatregnskap

Regnskap

Regnskap
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Medlemmene

Høst

Medlemmene
«Det å stå samlet er en styrke»
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Medlemmene

Medlemmene

Medlemsglimt
NVE-ros til Lærdal
Strømbrudd etter katastrofebrannen i
Lærdalsøyri ble en utfordring for Lærdal
Energi AS. Den ble løst med en lokalt
forankret kriseberedskap og et omfattende
arbeid for å gjenopprette strømforsyningen. Dette har også ført til ros fra NVEs
beredskapsleder.
Da katastrofen var et faktum og sekundærstasjonen ble tatt av flammene priste elverksjef
Per Gullaksen seg lykkelig over det gode og
omfattende samarbeidet med omliggende lokalverkene som også innbefatter kriseplaner.

– Det var helt avgjørende for at folk skulle få
strømmen tilbake så raskt som mulig at naboverkene kunne tre til med bistand. Alle stilte
seg til disposisjon allerede mens det brant,
sier Gullaksen.

MYE ROS
Gullaksen roser alle montørene fra egne og
andres selskaper som jobbet dag og natt
for å få strømmen tilbake, og til hele Lærdalsamfunnet som viste tålmodighet og evne til å
spare strøm når det var nødvendig.
Og ros får han tilbake fra NVE. Arthur Gjengstø, som er leder av NVEs beredskapsseksjon,
roser energibransjen for å ha vært ydmyk og
ha trukket veksler på hverandre.
– Vi har i dag fått stadfestet at det er mye
godt i en lokalt forankret kriseberedskap,
sa Gjengstø til NRK.no etter en befaring på
stedet. Han mener også at dette er en katastrofe som det må trekkes lærdom av, og et
beredskapssamarbeid som det må bygges
videre på.
Bistand fra naboverkene var avgjørende for å få
strømmen tilbake. (Foto: Lærdal Energi AS.)

Repvågs kunder mer fornøyd
Kundene til Repvåg Kraftlag har blitt mer
fornøyde. Etter å ha ligget stabilt på 71
poeng fra 2011 til 2012 får kundetilfredsheten nå et løft på fire poeng til 75 poeng.
TNS som har utført målingene i perioden
16.–21. august 2013, sier i en kommentar
til disse resultatene, at dette er åtte poeng
høyere enn da de startet målingene i 2010.
De positive resultatene blir bekreftet gjennom
hele rapporten, skriver TNS.
Sammenlignet med andre energiselskap
ligger KTI (kundetilfredshet) hos Repvåg
Kraftlag nå 11 poeng over gjennomsnittet av

de energiselskapene TNS har målt fra 1996
og fram til i 2013. Kun 18 prosent av selskapene har KTI på 70 poeng eller høyere.
– Dette er ett av flere eksempler på at kundene er særdeles godt fornøyd med sitt lokale
everk – selv der hvor nettleia er spesiell høy,
sier daglig leder Knut Locker i Defo i en kommentar til Repvåg Kraftlags gode resultater.

Flesberg i farta
Flesberg Elektrisitetsverk AS rundet 75
år i god fart mot en spennende framtid. I
førersetet sitter styreleder Knut Førli (t. v.)
og adm. direktør Pål Rønning.
Selvfølgelig måtte biler stå sentralt når Pål
Rønning skulle feire elverksjubileum. Elbiler
og hybridbiler fylte opp utstillingsplassen,
men det var også satt av plass til aktiviteter
for de som ikke var gamle nok til å inneha
førerkort.
Ansiktsmaling, klatrevegger, stolpeklatring,
tryllekunstner og ungdomsrock var tilbud
som falt i god smak hos de unge. Både unge
og eldre var begeistret for kveldens kanskje
største attraksjon, da Odd Norstoga entret
utescenen.

Solidarisk for distriktsverkene
– Vi melder oss inn i Defo for å stille solidarisk opp om arbeidet som Defo gjør for
distriktsenergiverkene. Det sier elverksjef
Tor Bjarne Smedsrud i Defos nye medlem,
Suldal Elverk KF.

Tor Bjarne Smedsrud er nyansatt som elverksjef og ønsker
at Suldal Elverk skal bli oppfattet som en seriøs aktør som
innbyggerne kan stole på.

Elverksjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag SA er
fornøyd når kundene er fornøyd. (Foto: Repvåg Kraftlag SA)
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Smedsrud mener det er spesielt viktig med en
felles interesseorganisasjon som taler de små
og mellomstore energiverkenes sak.
– Reitenutvalgets forslag viser jo også at Defo
er en aktør som blir hørt og lyttet til, sier Tor
Bjarne Smedsrud.
Han er opptatt av at myndighetene sørger
for rammevilkår og utformer forskrifter og
lover på en slik måte at det er mulig å overleve som et selvstendig elverk. Det er også
viktig at inntektsrammen blir utformet slik at
den fortsatt tar hensyn til geografi, utforming
av landskap, klima og andre ting som påvirker kostnadene ved å drive nettvirksomhet i
utkantene. Smedsrud er også opptatt av at
beredskapen blir opprettholdt i distriktene.

Foto: Suldal Elverk KF
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Medlemsoversikt

1

21

3

4
6

22

5

8

24

9

10
13

12

11

TROLLFJORD KRAFT AS

Nordnesveien 3, 8452 Stokmarknes
Barry E. Larsen
barry@trollfjord.no

14

10

EVENES KRAFTFORSYNING AS

Strandveien 31, 8539 Bogen i Ofoten
Tony Svendgård
tony.svendgard@eveneskraft.net

15
16

11

NORDKRAFT NETT AS

Teknologiveien 2, 8517 Narvik
Tage Karlsen
tage.karlsen@nordkraft.no
12

1

NORDKYN KRAFTLAG A/L

Postboks 368, 9790 Kjøllefjord
Håvard Pedersen
havard@nordkyn-kraftlag.no
2

27 26

23 24
25

3

20

35
29
31

33

49 50 51
52 53

44
59

60

61

54 55
57
56

62 63 64
65

58

30

6

34

47 48

43
45

5

ALTA KRAFTLAG SA

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

32

46
42

LUOSTEJOK KRAFTLAG SA

Postboks 104, 9711 Lakselv
Ole G. Thomassen
oleg@lksa.no

28

41

HAMMERFEST ENERGI AS

9613 Hammerfest
Jon Erik Holst
j-eh@hammerfestenergi.no
4

36 37
38
39 40

REPVÅG KRAFTLAG SA

Postboks 454, 9751 Honningsvåg
Oddbjørn Samuelsen
oddbjorn@rkal.no
19

YMBER AS

Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen
Erling S. Martinsen
erling@ymber.no
66
67
68

7

ANDØY ENERGI AS

Postboks 3, 8493 Risøyhamn
Kjell-Are Johansen
kjell-are.johansen@andoy-energi.no
8

HÅLOGALAND KRAFT AS

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

38

BALLANGEN ENERGI AS

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

17

SUNNDAL ENERGI KF

Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra
Jørund Kvande
jk@sunndalenergi.no
9

18

NESSET KRAFT AS

6460 Eidsvåg i Romsdal
Knut Arne Vike
knut.arne@nessetkraft.no

7

21

NORDMØRE ENERGIVERK AS

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

22

SVORKA ENERGI AS

Svartvassvegen 6, 6650 Surnadal
Halvard Fjeldvær
hfj@svorka.no.no

13

NORD-SALTEN KRAFT AS

8276 Ulvsvåg
Stein Valle
stein.valle@nordsaltenkraft.no
14

SØRFOLD KRAFTLAG SA

Straumvassvn. 2, 8226 Straumen
Ole-Morten Hansen
ole-morten@sorkraft.no
15

MELØY ENERGI AS

Kystveien 4, 8150 Ørnes
Karsten I. Hansen
karsten.hansen@meloyenergi.no
16

RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS

8186 Tjongsfjorden
Thor Magne Hoff
thor.magne.hoff@rlk.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

SELBU ENERGIVERK AS

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

RØROS E-VERK AS

Osloveien 168, 7374 Røros
Anders Rønning
anders.ronning@rev.no

25

RAUMA ENERGI AS

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

STRANDA ENERGIVERK AS

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

SYKKYLVEN ENERGI AS

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

SKJÅK ENERGI KF

2690 Skjåk
Aage Brenna
aab@sken.no
29

GUDBRANDSDAL ENERGI AS

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

STANGE ENERGI AS

Storgata 43, 2335 Stange
Ragnhild Skarstad
ragnhild.skarstad@stangeenergi.no
31

VANG ENERGIVERK KF

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
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AURLAND ENERGIVERK AS

Låvi 2, 5745 Aurland
Helge Morten Vangen
hmv@aev.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

TYSNES KRAFTLAG SA

Teiglandsvegen 7, 5680 Tysnes
Lars Enes
lars.enes@tysnes-kraftlag.no
46

HEMSEDAL ENERGI KF

3560 Hemsedal
Per Gunnar Markegård
per-gunnar@hemsedal-energi.no
47

HALLINGDAL KRAFTNETT AS

Sentrumsbygget, 3580 Geilo
Kåre Trillhus
kare.trillhus@hallingdal-kraftnett.no
48

ØRTEREN KRAFTVERK

Geiloveien 68, 3580 Geilo
Bjørn Skaret
bjorn@ustekveikja.no
49

NORE ENERGI AS

Sentrum 2, 3630 Rødberg
Ola Bergheim
ola@nore-energi.no
50

KRØDSHERAD EVERK KB

Norefjellveien, 3536 Noresund
Espen Slevikmoen
espen.slevikmoen@krodsherad-everk.no
51

RINGERIKS-KRAFT AS

Postboks 522, 3504 Hønefoss
Jan-Erik Brattbakk
jan-erik.brattbakk@rik.no
52

MIDTNETT BUSKERUD AS

Nedmarken, 3370 Vikersund
Eivind Ruud
eivind.ruud@midtnett.no

53

ØVRE EIKER NETT AS

Postboks 53, 3321 Vestfossen
Lars Øivind Andresen
lars.andresen@oeenergi.no
54

UVDAL KRAFTFORSYNING SA

Postboks 33, 3632 Uvdal
Arne Ottar Svendsen
arne-ottar.svendsen@uvdalkraft.no
55

ROLLAG ELVERK SA

3626 Rollag
Rune Tangen Andersen
rtandersen@rollagelverk.no
56

FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS

Sentrum, 3623 Lampeland
Pål Rønning
pal.ronning@fe.no
57

HURUM ENERGIVERK AS

Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte
Margrethe R. Folkestad
margrethe.folkestad@hurumenergi.no
58

FORSAND ELVERK KB

4110 Forsand
Kjell Inge Bjørheim
kjellinge@forsandelverk.no
59

SULDAL ELVERK KF

Postboks 134, 4239 Sand
Tor Bjarne Smedsrud
tbs@sev.no
60

MIDT-TELEMARK ENERGI AS

Grønvoldvegen 1, 3830 Ulefoss
Jon Arne Mørch Jonassen
jamj@mtenergi.no
61

NOTODDEN ENERGI NETT AS

Postboks 103, 3671 Notodden
Olav Forberg
of@notodden-energi.no
62

TINN ENERGI AS

Postboks 94, 3661 Rjukan
Andres Sætre
andres.setre@tinnenergi.no
63

RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA

Rjukanvegen 10, 3864 Rauland
Axel Thomassen
axel@rauland-kraft.no
64

HJARTDAL ELVERK AS

3692 Sauland
Oddvar Nygård
oddvar.nygard@hjartdal-elverk.no
65

DRANGEDAL EVERK KF

Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal
Jan Gunnar Thors
jan.gunnar@drangedaleverk.no
66

HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA

1960 Løken
Lene Malnes
lene.malnes@hsev.no
67

TRØGSTAD ELVERK AS

Skoleveien 6, 1860 Trøgstad
Tor Erik Runhovde
tor.erik.runhovde@trogstad-elverk.no
68

RAKKESTAD ENERGI AS

Grenseveien 2, 1890 Rakkestad
Olaf Vik
olaf.vik@rakkestadenergi.no
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Utforming: Idéverkstedet AS / Trykk: Odd Palerud trykkeri AS / Tekst og foto: Bjarne Langseth
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