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1 
samarbeid for framtida

eilif amundsen på årsmøtet 2007.  foto © bjarne langseth

året 2007 har stått i samarbeidets tegn for Fsn. samarbeidet med 
Ks Bedrift er styrket vesentlig gjennom en utvidet avtale og flere 
felles fagutvalg. i tillegg har Fsn deltatt i samarbeidsprosjekter 
med Ks Bedrift og eBl for å oppnå større slagkraft overfor 
 myndighetsorganer. Her kan nevnes samarbeidet mellom alle de 
tre bransjeorganisasjonene og nVe i et utredningsarbeid om 
oppgavebasert nettregulering. i tillegg er det også oppnådd 
 samarbeid med eBl i arbeidet med nordområdespørsmål. På 
andre områder arbeides det også godt sammen med aktuelle 
fagetater og myndighetsorganer for å finne fram til de beste 
l øsninger for våre medlemmer. 

For å styrke dette samarbeidet gjennom åpenhet og kommunika-
sjon har Fsn i 2007 etablert «kommunikasjonsnettet» nettOpp 
og forbedret hjemmesida www.fsn.no . dette har vi fått gode til-
bakemeldinger på.

For å løse de utfordringer som Fsn står foran i framtida, kreves 
det også høy kompetanse og store ressurser. Fra høsten av går 

Fsn inn i en ny tid. da får organisasjonen sin første fast ansatte 
daglig leder på heltid. Knut lockert er med sin utdannelse og 
erfaringsbakgrunn rett mann på rett plass. Han vil tilføre Fsn den 
kontinuitet og kapasitet som skal til for å løfte arbeidet i organi-
sasjonen opp på et høyere nivå og i større grad oppfylle organisa-
sjonens målsetning. 

det er likevel medlemmenes innsats og tro på at vi skal lykkes 
som er det beste grunnlaget for framtida. medlemmene er vår 
største ressurs.

med samarbeid, god kommunikasjon, høy kompetanse og tro på 
at vi skal lykkes, kan Fsn se lyst på framtida.

eilif Amundsen

styreleder/daglig leder

Med samarbeid, god kommunikasjon, 
høy kompetanse og tro på at vi skal lykkes,

kan FSN se lyst på framtida.
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2 
organisasjonen

2.1. Styre og ledelSe
ifølge vedtektene skal styret bestå av 3–5 medlemmer med per-
sonlige varamedlemmer. Fusjonen med idÉ-gruppen våren 2003 
medførte en utvidelse av styret fra 3 til 5 styremedlemmer. 

etter årsmøtet i flåm i aurland i mai 2007 har styret hatt føl-
gende sammensetning:
1.  eilif Amundsen, styreleder, Hålogaland Kraft As, vara Wiggo 

Knutsen, Ballangen energi As
2.  Tormod stene, nestleder, nordmøre energiverk As, vara Harald 

sandvik, indre Hardanger Kraftlag As (begge på valg i 2008)
3.  erik Winther, gudbrandsdal energi As, vara Arne nybråten, 

VOKKs 
4.  Per erik ramstad, Alta Kraftlag Al, vara Oddbjørn samuelsen, 

repvåg Kraftlag Al (begge på valg i 2008)  
5.  Andres sætre, Tinn energi As, vara Jan-erik Brattbakk, ringeriks-

 Kraft As 

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

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

valgkomiteen er etter årsmøtet i 2007 sammensatt slik:
1.  Karsten i. Hansen, meløy energi As (leder – på valg i 2008) 
2.  Pål rønning, Flesberg elektrisitetsverk As (nestleder – på valg 

i 2009) 
3.  erling martinsen, nord-Troms Kraftlag As (på valg i 2010)

vedtektene sier følgende om den daglige ledelse av fsn:
«Så lenge FSN ikke har ansatt noen daglig ledelse, fungerer styrets 
leder som arbeidende styreleder.»

Helt fra 2002 har det vært stor enighet om at en slik løsning ikke 
er tjenlig på sikt, verken for Fsn som organisasjon eller for styrets 
leder. spesielt har utfordringene vært store med hensyn till admi-
nistrering av Fsn etter strategiprosessen i desember 2005. da 
ble det etablert et betydelig antall fagutvalg sammensatt av kom-
petente frivillige medarbeidere fra medlemsbedriftene. Først etter 
sommeren 2007 har problemet vært tatt på alvor. Betydelig inn-
sats har vært gjort for å rekruttere en kompetanse sterk daglig 
leder (head-hunting) fra bransjen. i januar lykkes vi med rekrut-
teringen. Knut lockert, informasjonssjef i statnett, tiltrer den 
15.august som daglig leder i Fsn.

2.2. Fagutvalg
strategiprosessen i Fsn høsten 2005 ga klare  signaler om at 
medlemsmassen var fornøyd eller svært godt fornøyd med arbei-
det og fokusområdene til Fsn. ingen uttrykte misnøye. 

det ble tilkjennegitt en betydelig betalingsvilje hos medlemmene 
for økt aktivitet i Fsn. medlemmene var dessuten villig til å stille 
betydelige og verdifulle kompetanseressurser til disposisjon for 
Fsn. 

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

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

fra årsmøtet 2007.  foto © bjarne langseth
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medieutvalget (fsn-utvalg):
•	 Andres	Sætre,	Tinn	Energi	AS	(leder)
•	 Jan-Erik	Brattbakk,	Ringeriks	Kraft	AS	(nestleder)
•	 Bjarne	Langseth,	pivat	konsulent	(sekretær)
•	 Bjørg	Brestad,	Valdres	Energiverk	AS
•	 Odd	Levy	Harjo,	Alta	Kraftlag	A/L
•	 Knut	Arne	Mathisen,	Hålogaland	Kraft	AS
•	 Eilif	Amundsen,	FSN

nettariffutvalget (fsn-utvalg):
•	 Tormod	Stene,	Nordmøre	Energiverk	AS	(leder)
•	 Wiggo	Knutsen,	Ballangen	Energi	AS	(nestleder)
•	 Svein	Eriksen,	KS	Bedrift	(sekretær)
•	 Jørund	Kvande,	Sunndal	Energi	KF
•	 Pål	Rønning,	Flesberg	Elektrisitetsverk	AS
•	 Are	Marthinussen,	Hålogaland	Kraft	AS	
•	 Caroline	Lund,	Adv.firma	Lund&Co

nordområdeutvalget (fsn-utvalg):
•	 Per	Erik	Ramstad,	Alta	Kraftlag	A/L	(leder)
•	 Leif	Edmund	Jankila,	Varanger	Kraftnett	AS	(nestleder)
•	 Bjarne	Langseth,	privat	konsulent	(sekretær)
•	 Eilif	Amundsen,	FSN

nettreguleringsutvalget (fellesutvalg, fsn/ksB):
•	 Arne	Nybråten,	VOKKS	(leder)
•	 Johannes	Kristoffersen,	Hålogaland	Kraft	AS	
•	 Harald	Sandvik,	Indre	Hardanger	Kraftlag	AS	(sekretær)
•	 Knut	A.	Hansen,	Dragefossen	Kraftanlegg	AS
•	 Hanne	S.	Torkelsen,	KS	Bedrift
•	 Arne	Utne,	KS	Bedrift
•	 Svein	Eriksen,	KS	Bedrift
•	 Eilif	Amundsen,	FSN	

DsB-/Dle-kontaktutvalg (fellesutvalg fsn/ksB):
•	 Svein	Eriksen,	KS	Bedrift	(leder)
•	 Fritz	Ramstad,	Nordmøre	Energiverk	AS	(sekretær)
•	 Hanne	Torkelsen,	KS	Bedrift
•	 Oddbjørn	Samuelsen,	Repvåg	Kraftlag	A/L	
•	 Ola	Bergheim,	Nore	Energi	AS
•	 Rolf	Robberstad.	Haugaland	Kraft	AS

Bredband-/amr-/tvk-utvalg (fellesutvalg fsn/ksB):
•	 Roar	Eriksen,	Hålogaland	Kraft	AS	(leder)
•	 Odd	Refsdal	Gudbrandsdal	Energi	AS	(sekretær)
•	 Kjell	A	Mikalsen	Nord-Troms	Kraftlag	AS	
•	 Svein	Inge	Djursvoll,	Haugaland	Kraft	AS
•	 Arne	Utne,	KS	Bedrift
•	 Hanne	S.	Torkelsen,	KS	Bedrift.
•	 Eilif	Amundsen,	FSN

ved utgangen av 2007 er de SekS Fagutvalgene SammenSatt Slik:

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

en prosess utover året 2007 med målsetting å utvikle et nærmere 
samarbeid med Ks Bedrift, bidro til evaluering av utvalgsstrukturen.

Ved inngangen til 2008 har Fsn tre egne utvalg: 
•	 Medieutvalg
•	 Nettariffutvalg
•	 Nordområdeutvalg

Ytterligere tre utvalg er sammensatt med ressurspersoner fra Ks 
Bedrift og Fsn til fellesutvalg:
•	 Nettreguleringsutvalg
•	 DSB-/DLE-kontaktutvalg
•	 Bredband-/AMR-/TVK-utvalg

2.3. Samarbeid med kS bedriFt
Ks Bedrift og Fsn har hatt en formell samarbeids avtale siden 
januar 2003. Både Ks Bedrift og Fsn har ønsket å videreføre dette 
samarbeidet, og begge parter har sett verdien av å oppdatere 
denne  avtalen. som et ledd i oppdateringen har administrasjonen 
i de to organisasjonene foretatt en evaluering av avtalen. Basert 
på de seneste års erfaringer med det praktiske samarbeidet 
 mellom Ks Bedrift og Fsn, og de resultater vi mener at dette sam-
arbeidet har gitt, har begge organisasjoner et sterkt ønske om å 
oppdatere og videreføre dette samarbeidet.

Bakgrunnen for ønsket om en nærmere samarbeidsavtale ligger 
i en felles interesse av at energiselskapene må gis muligheter for 
å utvikle seg innenfor  rammen av en lokal og regional tilknytning. 
i tillegg er de fleste medlemmer av Fsn også medlem i Ks 
Bedrift.
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når det gjelder det praktiske samarbeidet, har det uten tvil vært 
de siste årenes arbeid med nytt nettreguleringsregime fra og med 
2007 som har vært det mest ressurskrevende. dette arbeidet har 
også vist at «sammen er vi sterke». spesielt i løpet av de to siste 
årene har våre felles standpunkt og felles arbeid uten tvil blitt lagt 
merke til og tatt hensyn til av myndighetene. i tillegg har det vist 
seg at vår felles strategi og tilnærming har gitt en viss innflytelse 
på det endelige resultatet, selv om vi ikke i denne omgang fikk til 
det vi ønsket. men vi har fått myndighetene til å forplikte seg til å 
utrede det vi ønsker – en oppgavebasert nettregulering. dette 
utredningsarbeidet er i gang, og her opptrer bransjens samlet 
gjennom samarbeid mellom Ks Bedrift, Fsn og eBl.

Begge parter mener at vi har hatt stort utbytte av det nære sam-
arbeidet disse årene, og da spesielt i forbindelse med den nye 
nettreguleringen som ble innført fra og med siste årsskifte. Både 
med hensyn til å samle ressurser og innsats, og ikke minst ved å 
«samle» standpunkt. Vi mener det er helt udiskutabelt at vi i 
 fellesskap «har gjort en forskjell» på nVes arbeid med ny regule-
ringsmodell. et annet viktig moment er at dette samarbeidet har 
«effektivisert ressursbruken» hos begge. Organisasjonene har i 
utgangspunktet begrensede økonomiske  ressurser hver for seg. 
det tette samarbeidet har ført til at vi har fått «mest mulig påvirk-
ning for minst mulig penger». i tillegg er det også et poeng at 
siden vi representerer mange felles medlemmer (av Fsns ca 60 
medlemmer er ca 50 også medlem av Ks Bedrift), ønsker vi ofte 
å bruke de samme næringspolitiske ressurspersonene hos 
 medlemmene. samarbeidet er en måte å unngå «overforbruk» 
av disse ressurspersonene på.

i tillegg til nettregulering, vil selvsagt også  sentralnettsutfordringer 
fortsatt ha en sentral plass i samarbeidet. i tillegg ønsker vi å 
utvide samarbeidet på områder som kunde/marked, omdømme 
og ny teknologi (bredbånd, Amr/TVK).

slik samarbeider fsn med ks Bedrift:
•	 	administrative tjenester: Fsn leier kontorplass, møterom og 

sekretærtjenester av Ks Bedrift, samt at Ks Bedrift tar seg av 
oppdateringer av for eksempel Fsns hjemmesider: www.fsn.no 
og annet. dette gjøres til avtalte priser. 

 –  som det fremgår av kapittelet foran har Fsn og Ks Bedrift 
opprettet tre felles utvalg. når det gjelder oppnevning til 
utvalgene gjøres det av organisasjonene i felleskap. Ks 
Bedrifts bemanning til utvalgene står i parentes etter 
utvalgsnavnene. På sikt vil også «medlemsbemanning» 
blant Ks Bedrifts medlemmer være aktuelt. Utvalgenes 
medlemmer per skrivende stund fremgår i vedlegg til 
 avtalen. i tillegg til disse fellesutvalgene deltar svein  eriksen 
som «observatør» i Fsns nettariffutvalg.

 –  Hanne s Torkelsen, Ks Bedrift deltar på de utvalgsmøter 
som er mest relevante. Hennes deltakelse på utvalgsmøter 
dekkes av Ks Bedrift. Arbeid utover dette, som i praksis vil 
være utredningsoppdrag fra utvalgene, ut føres mot beta-
ling etter avtale mellom Ks Bedrift, og dekkes av Ks Bedrift 
og Fsn med en halvpart hver. Time- og oppdragssatser for 
dette arbeidet fremgår av vedlegg til avtalen. Utrednings-
arbeid som utvalgene ønsker utført, og som kan utføres av 
 administrasjonen i Ks Bedrift avtales særskilt mellom Ks 
Bedrift og Fsn. Betaling for slikt arbeid avtales også 
 særskilt.

•	 	omdømmeprosjekt: Ks Bedrift og Fsn ønsket å gjennomføre 
et større omdømmeprosjekt i 2007 med mulig videreføring i 
årene fremover. det er opprettet en felles styringsgruppe for 
dette  prosjektet som tar seg av gjennomføringen av prosjektet. 

•	  felles arrangementer: Partene viderefører praksisen med å 
arrangere felles medlemsseminarer på ulike fagområder som 
kommer opp. dette gjelder spesielt i forbindelse med høringer. 
i  tillegg vil det være naturlig å gjennomføre  medlemsseminarer 
på områder hvor lov- og forskrifts endringer er gjennomført. i 
tillegg vil en arbeidsgruppe vurdere «markedet» for å gjennom-
føre en større næringspolitisk konferanse årlig eller hvert annet 
år. den praktiske gjennomføringen av disse arrangementene 
kan Ks Bedrifts administrasjon stå for, mot kostnadsdekning.

som tidligere vil også den «nye» avtalen slå fast at det selvsagt 
er helt stuerent at de to  organisasjonene kan ende opp med ulike 
standpunkt. Avtalen vil fortsatt også ha et ledd om gjensidig opp-
sigelsesrett.

linjerydding med helikopter. skålatårnet (1848 moh) i bakgrunnen.  foto: © even inge nesje
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3.1. PlattForm For arbeidet i FSn
et enstemmig årsmøte i desember 2005 ga sin til-
slutning til strategigruppens arbeid og innstilling. 
årsmøtet sluttet enstemmig opp om forslagene til 
ny formålsbestemmelse med angivelse av en 
 bredere arbeidsplattform. det var videre tilslutning 
til forslaget om økt ressurstilgang både på kompe-
tanse og økonomi. årsmøtet uttrykte en stor grad 
av tilfredshet med Fsns arbeid og med strategigrup-
pens forslag til fremtidige retningslinjer og målset-
ninger.

ny formålsparagraf lyder som følger:
•	 	FSN	 skal	 ivareta	 medlemmenes	 interesser	 i	

spørsmål knyttet til lokale nettselskapers ram-
mebetingelser. 

•	 	FSN	skal	bidra	til	en	samfunnsøkonomisk	riktig	
infrastruktur og kraftdistribusjon, herunder at 
hensyn til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie 
og forsyningssikkerhet på kort og lang sikt til-
legges vekt.

•	 	FSN	skal	innenfor	disse	rammer	arbeide	for	best	
mulige leveringsvilkår for de kunder som betje-
nes av medlemsbedriftene og slik at bedriftene 
kan sikres et robust grunnlag for videre drift og 
vekst. 

•	 	FSN	har	som	formål	å	tilrettelegge	grunnlaget	for	
at medlemsbedriftene kan styrke sin posisjon i 
eget distrikt som næringsutvikler med utgangs-
punktet i medlemsbedriftens kapital, kompe-
tanse og personell.

•	 	Som	et	viktig	ledd	i	virksomheten	skal	FSN	opp-
arbeide gode relasjoner til de aktuelle myndig-
heter og aktører, delta i nødvendige 
høringsprosesser og på de arenaer hvor Fsn-
relaterte saker drøftes og avgjøres. 

•	 	Det	skal	være	en	målsetning	for	FSN	å	oppar-
beide et faglig renommé som innebærer at 
myndighetene gjør bruk av organisasjonens 
kompetanse og kvalifikasjoner i sitt arbeid på 
kraftsektoren.

3.2. FSns medieutvalg
medieutvalget har i 2007 hatt følgende 
 sammensetning:
•	 Andres	Sætre,	Tinn	Energi	AS,	leder
•	 Jan-Erik	Brattbakk,	Ringeriks-Kraft	AS,	nestleder
•	 Bjarne	Langseth,	privat	konsulent,	sekretær
•	 Bjørg	Brestad,	Valdres	Energiverk	AS
•	 Knut	Arne	Mathisen,	Hålogaland	Kraft	AS
•	 	Arne	Harald	Tønjum,	Lærdal	Energi	AS,	inntil	juni	

2007 
•	 Odd	Levy	Harjo,	Alta	Kraftlag	A/L,	fra	juni	2007
•	 Eilif	Amundsen,	FSN
en spesiell takk til vår sekretær Bjarne langseth og 
til Valdres energi As, for profesjonell bistand gjen-
nom året. 

Utvalget har i perioden avviklet fem møter.

oppgaver og strategi
Hovedarbeidsoppgaver for medieutvalget er å følge 
opp medlemmenes ønske om et mer aktivt 
 kommunikasjonsarbeid både internt og eksternt. 
det er utarbeidet en egen mediestrategi for utval-
gets arbeid. de viktigste kanalene for Fsns kom-
munikasjon er årsberetningen, hjemmesida, Fsns 
kommunikasjonsnett nettOpp, riks-, region- og 
lokalmediene, og fagpressen. Hovedmålgruppen er 
de aktuelle offentlige myndigheter hvor vi kan 
påvirke utforming av rammebetingelser som er 
viktige for medlemmer og kunder. i tillegg er også 
egne medlemmer, potensielle nye medlemmer og 
bransjen generelt viktige målgrupper. 

en målsetning for alle former for kommunikasjon 
fra Fsn er at den skal være utfordrende, presis og 
velformulert.

medieutvalget har også slått fast at det å drive 
aktivt kommunikasjonsarbeid med våre  medlemmer 
er noe av det viktigste vi skal befatte oss med.

Årsmøte med fagdag
Fsns årsmøte 2007 med fagdag ble avviklet i Flåm 
i Aurland i dagene 23. og 24. mai. medieutvalget har 
ansvaret for forberedelse og gjennomføring av 
årsmøte med fagdag. Av den grunn innlemmes et 
medlem som representerer medlemsarrangøren(e) 
i utvalget. 

3 
virksomheten i driftsåret 2007

Et enstemmig 
årsmøte i desem
ber 2005 ga sin 
tilslutning til 

strategigruppens 
arbeid og inn

stilling 
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i 2007 hadde utvalget et møte i februar i Flåm som 
for det meste var viet forberedelse og gjennomgang 
av arrangementet i mai med arrangør og de ansvar-
lige for hotell og utflukter. dette var en svært nyttig 
gjennomgang som var avgjørende for at et arrange-
ment av denne størrelse kunne avvikles på en til-
fredsstillende måte. 

Arrangementet i 2007 var preget av stor deltagelse 
med 175 påmeldt, og med høyt faglig nivå på inn-
holdet i fagdagen. litt tett program på fagdagen 
skapte noen problemer som medieutvalget har 
registrert og vil forbedre til neste gang. 

det var inngått et samarbeid med fagbladet energi, 
som ga ut et 16 siders Fsn-bilag i anledning årsmø-
tet. energis mai-utgave med bilaget kom ut samme 
dag som årsmøtet startet.

medieutvalget har, også i samarbeid med styret, 
hatt en grundig evaluering av årsmøtet med fagdag 
i Flåm. disse erfaringene vil vi bruke for å forbedre 
ytterligere kommende årsmøter.  

fsns hjemmeside
Arbeidet med å utvikle ny hjemmeside for Fsn 
 startet opp i midten av mars i et samarbeid mellom 
Fsn og Ks Bedrift, og med Hålogaland ikt ved Jan 
åge Johnsen som konsulent. målsetningen med 
arbeidet var å 
•	 øke	synligheten	til	siden
•	 øke	bruken	av	sidene
•	 fremstå	som	oppdatert	og	relevant
•	 	fremstå	som	en	seriøs	og	profesjonell	aktør	 i	

markedet

det ble lagt opp til at innholdet i stor grad skulle 
bestå av nettOpp, nyheter, pressemeldinger, repor-
tasjer og referater i tillegg til nødvendig informasjon 
om Fsn og medlemmene. 

Utarbeidelse av ny hjemmesida og opplæring for 
brukere både i Fsn og Ks Bedrift pågikk hele våren, 
og i juni var den klar til å tas i bruk. mottakelsen har 
vært svært bra, men for at den skal utnyttes mak-
simalt kreves også en stor grad av involvering fra 
medlemmenes side. den store utfordringen er å 
være oppdatert til enhver tid, og kunne bruke bilder 
som illustrasjoner til flest mulig saker. 

i løpet av høsten har hjemmesida også fått et lukket 
medlemsområde hvor det legges ut referater fra 
styret og utvalg. 

forsiden av nettopp nr 8/2007.

www.fsn.no
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nettopp
Fsns kommunikasjonsnett nettOpp ble utviklet 
som følge av et uttrykt ønske fra medlemmene om 
å forbedre kommunikasjonen til medlemmer og 
omgivelser. nettOpp skal være et forum for strate-
gisk kommunikasjon. Altså, et forum for oftere og 
bedre intern og ekstern kommunikasjon. et kom-
munikasjonsnett som bringer høyspent og lavspent 
informasjon mellom medlemmer. samtidig skal det 
være tilgjengelig for allmennheten, for media og for 
andre i energibransjen som vil holde seg orientert 
om det Fsn til enhver tid er opptatt av.

Første utgave ble lansert i april og ble godt mottatt. 
målsetningen var da å kunne utgi 10 – 12 utgaver i 
året. stofftilgang og interesse har imidlertid vært så 
stor at nettOpp kom ut med 11 utgaver fra april til 
desember. 

av innholdet fra disse utgavene kan nevnes: 
etter at utgave nr. 1 var lansert med presentasjon 
av formål og aktuelle nyheter, fulgte utgave nr. 2 opp 
med blant annet en oppsummering av den positive 
utviklingen i nettregulerings-arbeidet. Utgave nr. 3 
var i sin helhet viet til referat fra årsmøtet og de 
viktigste foredragene på fagdagen, mens utgave 4 
la mest vekt på hjemfallsdommen og den nye sam-
arbeidsavtalen mellom Fsn og Ks Bedrift. Utgave 5 
var lagt ut som et agn for årsmøtet i Alta/Hammer-
fest i juni 2008 med presentasjon av hva arran-
gørene kunne tilby. Utgave 6 handlet mest om 
utvalgenes utfordringer, mens utgave 7 var en ren 
spesialutgave om steigen-saken i etterkant av et 
egen seminar arrangert av Fsn og Ks Bedrift. Utgave 
nr. 8 slo opp en av Fsns kjernesaker, nemlig at store 
investeringsoppgaver og andre tunge kostnads-
elementer i sentralnettet kan bli lastet over på 
uttakerne og dermed forbrukerne, mens de rike 
produsentene slipper unna. i samme utgave ble det 
også fokusert på den nye samvirkeloven som vil få 
konsekvenser for noen av våre medlemmer. 

i utgave 9 og 10 hadde vi gledelige meldinger og 
forkynne om stranda energiverk og narvik energi-
nett som nye medlemmer i Fsn, og vi presenterte 
også adm. direktør svein Heide og Hålogaland Kraft. 
Juleutgaven var preget av en fornøyelig julefortel-
ling og en oppdatering fra utvalgenes arbeid. 

medieutvalget er hele tiden opptatt av å få tilbake-
meldinger på våre mediekanaler, slik som nettOpp 
og www.fsn.no. 

Presentasjon og markedsføring
medieutvalget har også jobbet med utforming av 
annonser og annet presentasjonsmateriell. i energi 
nr. 11 hadde Fsn en 1/2-sides profilerings- og 
rekrutteringsannonse.	I	Energi	&	Ledelse	nr.	6	ble	
tilsvarende annonse brukt i helsides format. det 
arbeides også med annet presentasjonsmateriell 
for bruk under årsmøtet med fagdag i juni 2008. 

3.3. FSns nettariFFutvalg
Deltagere:
•	 Tormod	Stene,	Nordmøre	Energivek	AS	(leder)
•	 Wiggo	Knutsen,	Ballangen	Energi	AS,	(nestleder)
•	 Are	Marthinussen,	Hålogaland	Krat	AS	(sekretær)
•	 Jørund	Kvande,	Sunndal	Energi	KF
•	 Pål	Rønning,	Flesberg	Elektrisitetsverk	AS
•	 Caroline	Lund,	Lund	&	Co,	(juridisk	sekretær)
•	 Svein	Eriksen,	KS	Bedrift

Utvalget har hatt fire møter i 2007. Utvalget har hatt 
to møter med nVe og ett møte med statnett. 

Hovedpunkter i 2007:
1. Fordelingen av kostnadene i sentralnettet.
2. sentralnettets utstrekning.
3. årlige møter med nVe.
4.  Følge opp saken med tilknytning av private nett. 

Bruke eksemplet fra nore v/Ola Bergheim.
5. Vilkårene for tilknytning – utvannes?  
6.  Oppmerksomhet rundt § 17-1 og § 17-2 i Forskrift 

om økonomisk og teknisk rapportering, inntekts-
ramme for nettvirksomheten og tariffer.

utvalget har i møte med nve drøftet følgende:
uttakskunder i distribusjonsnettet
inndelingen i tariffgrupper skal være basert på 
objektive kriterier. nVe har ikke innført nye krav til 
tariffstruktur etter sin gjennomgang, noe som er i 
tråd med Fsn sitt syn. det anbefales å lage enkle 
tariffer. det er bestemt at inntekter fra produksjon i 
distribusjonsnettet skal tilfalle det lokale nettet og 
ikke videreføres til sentralnettet. For innmating i 
regionalnett blir den faste inntekten videreført til 
sentralnettet. Andre tariffbestemmelser som 
reglene om anleggsbidrag ble foreslått endret, men 
senere trukket. Vi står derfor tilbake med de gamle 
reglene.

sentralnettet
i møte med statnett har utvalget fokusert spesielt 
på fordelingen av kostnadene i sentralnettet mellom 
innmating og uttak. det er en kjensgjerning at uttak 

 Første utgave 
av NettOpp ble 
lansert i april, 

og ble godt 
mottatt
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betaler en betydelig større andel av de faste kostnadene enn 
innmating gjør. Fsn mener at fastleddet for innmating må settes 
høyere en foreslått av statnett. spørsmålet om fordeling av sen-
tralnettskostnadene og produsentenes innmatingskostnader er 
også tatt opp i et møte med statsråden. det var stor interesse for 
problemstillingen i departementet.

det uttrykkes bekymring for utviklingen av kostnadsgrunnlaget 
i sentralnettet. Kostnadene med en elektrifisering av  virksomheten 
på sokkelen og utenlandsforbindelsene bør vies spesiell oppmerk-
somhet.  

Fsn mener videre at k-faktormodellen bør videreføres i underlig-
gende nett, noe statnett vil bidra til.

i drøftingene mellom statnett og Fsn har leder og juridisk sekretær 
deltatt fra nettariffutvalget.

fellesnettproblematikk – lokale nett
eksempel: Hytteområde der fem hytter, en seter og et mikrokraft-
verk ønsker fellestilknytning som én kunde, mens andre hytter i 
samme felt henvises til normal tilknytning til områdekonsesjo-
nærs nett.

nVes syn er så langt vi har oppfattet:
når nettet er lavspent, trengs ikke anleggskonsesjon, og område-
konsesjon (begrenset) er neppe aktuelt. Omsetningskonsesjon 
er nødvendig hvis leveringen skjer «forretningsmessig», men 
ikke nødvendig hvis det foretas en «fordeling» av nettilknytnings-
kostnader/kraftkjøp. ifølge energilovforskriften § 4.2 trenger ikke 
«gårds- og grendeverk» omsetningskonsesjon.

nVe vil komme med et rundskriv med presisering av behandlingen 
av gårds- og grendeverk.

fellesmåling
nVe opplyste at bestemmelsen om fellesmåling i § 14-3 i forskrift 
om teknisk økonomisk rapportering mv, gjelder eksisterende 
anlegg, og som regel ett bygg med flere forbrukere.

energiselskapene må selv bestemme og tilby tilknytningsvilkår 
for det private nettet, og forsøke å avtalefeste dette. Hvis kunden 
ikke godtar, må kunden henvises til nVe som vil måtte behandle 
saken. For øvrig kan det være et råd å be om en dokumentasjon 
for at det private nettet er fritatt for omsetningskonsesjon, før 
vilkår tilbys.

nVe ble oppfordret til å bidra til at det blir etablert minst mulig 
private nett, og ble bedt om å vurdere dagens bestemmelser og 
konsekvensene av disse også ved utforming av regler for auto-
matisk måleravlesning (2VK, Ams), og også tenke på regler om 
målerkontroll (Justervesenet). 

3.4. FSns nordområdeutvalg
nordområdeutvalget har i 2007 hatt følgende sammensetning: 
•	 Per	Erik	Ramstad,	Alta	Kraftlag,	leder	
•	 Eilif	Amundsen,	FSN
•	 Bjarne	Langseth,	privat	konsulent
•	 Leif	Edmund	Jankila,	Varanger	KraftNett	fra	høsten	2007
•	 	Tor	Arne	Pedersen	gikk	ut	som	medlem	av	utvalget	ved	års-

skiftet 2006/2007 da han sluttet som adm. direktør i Varanger 
Kraft, men ble brukt som konsulent i en periode. 

Bakgrunn og strategi 
nordområdene er norges viktigste strategiske satsingsområde 
de kommende år. Fsns nordområdeutvalg skal sørge for at bran-
sjen, politikere og myndigheter skal bli klar over hva som kreves 
av energiforsyningen for å møte de utfordringer og muligheter 
som kommer.

idrettsglede på kraftlagscupen i alta.  foto © tor lekang mot bondhusbreen.  foto © atle helland
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den direkte foranledningen til opprettelsen av utval-
get var stormen narve som satte i gang flere uav-
hengige prosesser. Flere aktører tok initiativ ovenfor 
Fylkesmannen, nVe, dsB og statnett. Beredskap og 
forsyningssikkerhet var i fokus. Bransjeinitiativene 
ble lagt inn i Fsn, og «nordområdeutvalget» var et 
faktum. 

etter narve har vi fått «midt-norge-krisen», hvor de 
tre industriprosjektene Hydro sunndalsøra, Ormen 
lange og Hustadmarmor medfører fare for en kapa-
sitetskrise. dette viser tydelig den manglende 
 helhetstenkningen på overordnet politisk- og for-
valtningsnivå i elforsyningen. 

Utvalget er helt klar på at vi må fokusere på «de tre 
grunnpilarene»: 
•	 produksjon
•	 nett	(distribusjon)
•	 industri/alminnelig	forbruk

det er i dag ingen helhetlig politikk eller overordnet 
koordineringsansvar for planlegging av forbruk 
(store industriavtakere),  produksjon- og nettutvik-
ling. resultatene av statnetts «samfunnsøkono-
miske styring» viser seg nå i midt-norge hvor en 
 kriseløsning er etablert ved hjelp av mobile og «full-
forurensende» gasskraftverk. 

nordområdeutvalget konstaterer at midt-norge har 
havnet i en situasjon hvor statnett har forberedt 
strakstiltak for å sikre forsyningen. dette har vært 
varslet fra lokale nettselskaper og KBO allerede i 
1996, da disse proklamerte en krise innen 2010. 
Krisen er nå et faktum.

Fsn frykter at Finnmark og nord-norge kan bli neste 
problem område.

nordområdeutvalget skal arbeide med sentralnett-
problemstillinger internt i Finnmark og i nord norge. 
Forsyningssikkerheten i fylket og utviklingsmulig-
heter for vindkraft er hovedfokus. Også mulige 
utvekslingsforbindelser til nabolandene i nord – 
spesielt russland er et fokusområde.

utvalgets virksomhet
På tampen av 2006 hadde utvalget møte i Vadsø 
med fylkesordfører, ordførere og regionrådsleder, og 
i Kirkenes med Barentssekretariatet. dette var en 
oppfølging av en særdeles vellykket nordområde-
konferanse, «Vekst eller krise i vårt nordlige energi-
kammer?», som vi arrangerte i Tromsø 17. oktober 
i samarbeid med nHO Troms og nHO Finnmark. med 
bakgrunn i møtet i Kirkenes, og etter oppfordring fra 
Barentssekretariatet, utarbeidet vi på begynnelsen 
av 2007 en søknad om støtte til en større utredning 
om energiutvikling i nordområdene – The High north 
energy Project. denne søknaden ble dessverre 
avslått ut på vårparten. 

den 18. januar hadde representanter fra nordområde-
utvalget et møte med konsernsjef Odd Håkon 
 Hoelsæter og konserndirektør Øyvind rue i statnett. 
På møtet fikk vi grundig presentert utvalgets arbeid, 
strategi og oppfatninger om viktige problemstillinger 
i nord. Hoelsæter og rue var svært lydhør og hadde 
oppfatninger om flere av våre problemstillinger. 
Hoelsæter opplyste blant annet på dette møtet at 
linja Balsfjord – Hammerfest nå ville bli tatt inn i 
forhåndsmeldinga. 

Krisen er nå  
et faktum

i januar senDte fsn ogsÅ en HØringskommentar til regjeringens norDomrÅDestrategi

uttalelsens sammendrag: 
Forum for Strategisk Nettutvikling, FSN, mener at regjeringens nordområdestrategi i betydelig større grad må legge opp til prioriterin-
ger av nettinfrastruktur og utbygging av ny fornybar og miljøvennlig kraftproduksjon på land. Bare på denne måten vil de som lever 
sine liv i nordområdene kunne ta del i de store utbyggingene av vårt nordlige energikammer. All bærekraftig utvikling må baseres på 
samhandling av de tre pilarer: produksjon, overføring og forbruk. I nordområdene kan nå mangel på nettforsterkninger inn til regionen 
og innen regionen, skape et nytt «Møre og Romsdal-syndrom». Slik vil vi ikke ha det i nord. Derfor må samfunnsøkonomiske kriterier 
som legges til grunn for nettforsterkninger også innbefatte politiske ønsker om distriktsutbygging og utbygging av «grønn energi», 
og regionale eller lokale ringvirkninger. Samhandlinger med Russland er også meget viktig, og må videreføres på bakgrunn av den 
mer enn 40 år lange erfaring som er opparbeidet lokalt i Øst-Finnmark. 
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som en oppfølging av denne høringskommentaren til regjeringen, 
ble det også sendt ut pressemelding om Fsns holdning til denne 
strategien. i tillegg hadde Bjarne langseth en kronikk om nord-
områdeproblematikken i fagbladet energis aprilutgave. den ble 
innledet slik: 

En nordområdesatsing for menneskene i nord
Regjeringens nordområdestrategi må i betydelig større grad legge 
opp til prioritering av nettinfrastruktur og utbygging av ny forny-
bar og miljøvennlig kraftproduksjon – på land. Det er der 
 menneskene lever sine liv, og det er bare med en slik utvikling at 
menneskene i nord kan ta del i de store utbyggingene av vårt 
nordlige energikammer.

etter at Varanger Kraft skiftet adm. direktør våren 2007, har 
 utvalget hatt møter og kontakt med den nye direktøren for å 
informere om Fsns nordområdeutvalg. i september ble Varanger 
Kraft-konsernet igjen representert i Fsns nordområdeutvalg, nå 
med daglig leder leif edmund Jankila i Varanger Kraftnett. 
 samtidig gikk adm. direktør åge Andresen i Varanger Kraft inn i 
eBls Fagforum nord-norge. dette ga oss ideen til å foreslå et 
samarbeid mellom eBl og Fsn om nordområdesatsingen. 

fellesmøte med eBls fagforum nord norge
etter positiv tilbakemelding på vår henvendelse, ble det arrangert 
et fellesmøte mellom de to utvalgene i Oslo den 16. januar 2008. 
Under møtet var det god stemning. det ble det enighet om at det 
gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av ny 420 kV-
ledning gjennom Finnmark. eBl kan bidra med kr. 100 000,- til 
prosjektet. det var også enighet om at vi lager et felles arrange-
ment i Kirkenes. Varanger Kraft koordinerer, inviterer og lager 
forslag til tema og dato. 
 
3.5. FSn og kSbs nettreguleringSutvalg
 utvalgets sammensetning
•	 Arne	Nybråten,	VOKKS,	leder
•	 Johannes	Kristoffersen,	Hålogaland	Kraft	AS
•	 Harald	Sandvik,	Indre	Hardanger	Kraftlag	AS,	sekretær
•	 Knut	A	Hansen,	Dragefossen	Kraftanlegg	AS
•	 I	tillegg	har	Eilif	vært	med	som	kontaktpunkt	mot	FSN

Utvalget har gjennom året hatt nært samarbeid med Ks Bedrift.  
som følge av dette har vi av praktiske årsaker i løpet av høsten 
utvidet nettreguleringsutvalget med
•	 Svein	Eriksen
•	 Arne	Utne
•	 Hanne	S.	Torkelsen
•	 	Johannes	har	hatt	fagansvar	for	RS-nettene	og	Arne	for	D-nettene

arbeidsoppgaver i 2007
Oppbygging av kompetanse og verktøy til å simulere endringer i 
parametervalg i deA-modellen som nVe bruker for å beregne 
nettselskapenes effektivitet.  nVe honoreres her for sin åpenhet 
ved å legge ut dataunderlag og resultater av sine beregninger. Vi 

bruker dette til å teste riktighet i vår modell i excel og vi kan der-
med bruke denne til å vurdere virkninger av endring i parametere. 
nettreguleringsutvalget har greid å tilegne seg nok kompetanse 
til å diskutere reguleringsmodellen med nVe med faglig tyngde.

Ulike valg av parametere gir store utslag for enkelte selskaper. Vi 
har derfor hevdet overfor nVe at deA-modellen ikke er nøyaktig 
nok til å bruke som reguleringsverktøy for fastsetting av inntekts-
rammer. nettreguleringsutvalget har derfor i diskusjon med nVe 
om valg av parametere lagt vekt på at disse skal gi minst mulig 
forskjell mellom selskapenes effektivitet.

nVe kom med varsel om inntektsrammer 2007 ved årets start.  
Beregningene ble gjennomgått der vi påviste en del feil og svak-
heter der nVe på enkelte punkt rettet opp disse. På andre punkt 
har nVe tatt hensyn til våre merknader og foretatt endringer fra 
2008.  På noen punkt har nVe ikke tatt hensyn til våre merknader.

nettreguleringsutvalget har også med basis i vår regnemodell 
tilbudt medlemmene i Fsn og Ks Bedrift en enkel analyse av 
hvordan de kommer ut i effektivitetsmålingen.

Bransjeorganisasjonene (Fsn, Ks Bedrift, eBl) har hevdet at nVe’s 
deA-modell er for abstrakt og for unøyaktig til å kunne brukes som 
verktøy til å fastsette inntektsramme for selskapene. Vi har pri-
mært ønsket en modell som hadde definert klarere monopolopp-
gavene og hvilke enhetskostnader disse har. en slik modell krever 
at regulanten (nVe) har inngående kompetanse på nettdrift, noe 
de ikke har i dag.  nVe er ikke enig i dette, men for rs-nettene er 
imidlertid svakheter i nVe’s modell så åpenbare at de er villige til 
å utrede andre modeller i denne retning. dersom dette lykkes, vil 
dette gi åpning for overføring til distribusjonsnettet.

nettreguleringsutvalget har vært med i arbeidsgrupper som har 
sett på og vurdert ulike modeller brukt av andre land der det 
 bygges et simulert nett for hvert enkelt selskap ut fra geografisk 
plassering av alle uttak.  nVe har aktivt deltatt i dette ut fra mål-
setting om å erstatte linjelengde og antall nettstasjoner med 
parametere som nettselskapene ikke kan påvirke i deA-modellen. 
nettreguleringsutvalget har i dette arbeidet erfart at også slike 
modeller gir store utfordringer med å finne parametere som kom-
penserer for ulike geografiske og klimatiske forskjeller mellom 
selskapene. Arbeidet er ikke avsluttet, og planlegges videreført i 
2008. dersom dette resulterer i at nVe vil ta i bruk slike modeller, 
må nettselskapene koordinatfeste alle nettkunder og antakelig 
også en god del av sine anlegg.

Bransjen har etterlyst klarere definisjon av monopoloppgaven 
som skal dekkes av inntektsrammen. Arbeid med dette ble påbe-
gynt i 2005 gjennom arbeidsgrupper oppnevnt av nVe. nVe har 
ikke hatt kapasitet til å følge opp dette, og arbeidet stoppet opp i 
slutten av året. Bransjeorganisasjonene (Fsn, Ks Bedrift, eBl) tok 
dette opp igjen i 2007 uten nVe. Vi har som mål å presentere en 
anbefaling til nVe og nettselskapene i løpet av 1. kvartal 2008.
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arbeidsoppgaver i 2008
gjennomgang av inntektsrammereguleringen for 
2008
nVe presenterte data og sine beregninger i desem-
ber 2007. nettreguleringsutvalget har tilpasset sine 
analysemodeller i henhold til dette. Vi har derfor 
verktøy klart til å se nærmere på hvordan parame-
tere og modell slår ut for enkeltselskaper. Vi vil bruke 
dette til å bistå enkeltmedlemmer.  Vi vil også bruke 
dette til å analysere eventuelle svakheter i deA-
modellen og ta dette opp med nVe.

arbeid videre
nettreguleringsutvalget vil prøve å påvirke nVe slik 
at deres verktøy til å fastsette våre inntekter blir 
mest mulig rettferdige.  dette betinger at vi sitter 
med kompetanse på nVe’s modeller og hvordan 
ulike parametere påvirker resultatet i disse. nett-
reguleringsutvalget vil løpende orientere bransje-
organisasjonene (Fsn, Ks Bedrift) om resultatet av 
vårt arbeid slik at disse kan ta dette med i sitt arbeid 
for å ivareta medlemmenes interesse. 

3.6. FSn og kS bedriFtS dSb-/dle-utvalg
Deltagere:
•	 Svein	Eriksen,	KS	Bedrift,	leder	
•	 Fritz	Ramstad,	Nordmøre	Energiverk	AS,	sekretær	
•	 Oddbjørn	Samuelsen,	Repvåg	Kraftlag	A/L	
•	 Ola	Bergheim,	Nore	Energi	AS	
•	 Rolf	Robberstad,	Haugaland	Kraft	AS	
•	 Hanne	S.	Torkelsen,	KS	Bedrift	

antall møter 2007: 2

Fsn og Ks Bedrifts felles dle/dsB-utvalg startet sitt 
arbeid etter 2007-årsmøtet i Fsn. etter det konsti-
tuerende møte ble det holdt ett møte høsten 2007. 
i første møte i 2008 deltok Oddmund Foss fra dsB 
som et ledd i å knytte kontakt med utvalget. det er 
utvalgets ønske at minst ett møte i året har delta-
gelse fra dsB.

Behandlede saker:
Dle-instruks 2008
instruksen og rutiner knyttet til forholdet mellom 
dle og dsB-regioner og dsB sentralt er diskutert. 
spørsmålet om lokale risikovurderinger er drøftet. 
Forholdet til offentlighetslov og arkivlov er også 
temaer som er behandlet. mange uklare forhold vil 
forhåpentlig finne sin avklaring i løpet av 2008.

fellesføring lavspent/fiberoptisk kabel
Utvalget har diskutert hvordan forholde seg til, og 
eventuelt hvordan endre tolkningen av, gjeldende 
forskrift om fiberføring både på høyspent og lav-
spent luftledninger. som et resultat av bransjens 

påvirkning har dsB endret tolkningen av forskriften 
for høyspentlinjer, slik at fiberlinje med ikke-ledende 
bæreline kan føres på høyspentlinjer. 

grensesnitt mellom nettselskap og «private nett»
spørsmål om grensesnitt og mulige konsekvenser 
er tatt opp på bakgrunn av et framlagt eksempel. 
det er spesielt i forbindelse med lokale småkraft-
verk at det dukker opp ønske om privat forsyning 
av enkelte hus og hytter. Konsekvenser i form av 
vanskelig koordinering, uklare ansvarsforhold og 
urimelig kostnadsfordeling mellom kunder/forbru-
kere er tatt opp med nVe av nettariffutvalget. nVe 
bebudet å utarbeide et rundskriv med presisering 
av behandlingen av gårds- og grendeverk.

jordfeil hos kunde som ikke utbedrer feilen
Utvalget har diskutert tiltak fra dle/nettselskap når 
det er påvist jordfeil hos kunde, og kunden ikke gjør 
noe for å utbedre feilen. spørsmålet ble tatt opp 
med dsB som har gitt skriftlig svar. gjeldende ruti-
ner tar lang tid, og gir nettselskap/dle begrensede 
sanksjonsmuligheter overfor kunde med feil, både 
i dsBs og nVes forskriftsverk. Utvalget ser behovet 
for å arbeide videre med dette for å få tydeligere og 
raskere virkemidler.  

3.7. FSn og kS bedriFtS FelleSutvalg 
bredbånd, amr/tvk
Deltagere:
•	 roar eriksen, Hålogaland Kraft As 
•	 Odd	Refsdal,	Gudbrandsdal	Energi	AS	
•	 Kjell	A	Mikalsen,		Nord-Troms	Kraftlag	AS
•	 Arne	Utne,	KS	Bedrift	
•	 Hanne	S.	Torkelsen,	KS	Bedrift
•	 Eilif	Amundsen,	FSN

Bredbåndsgruppen ble etablert den 28. august 
2007. etter startmøtet er det avholdt et møte den 6. 
desember 2007. i tillegg har Odd refsdal i Bred-
båndsgruppen vært med på et fellesmøte hos nVe 
sammen med eBl den 30. november om TVK og 
Hanne  s. Torkelsen deltok i et frokostmøte med eBl/
Abelia 25. september om retningslinjer for internett-
aksess.

i forkant av etableringen av Bredbandsgruppen ble 
det våren 2007 holdt en idédugnad i Oslo hvor 
 tankene rundt en bredbåndsgruppe for Fsn ble 
diskutert. På bakgrunn av denne diskusjonen ble 
det gjennomført en spørreundersøkelse blant med-
lemmene i Fsn for å kartlegge interessen for en slik 
aktivitet og for å finne ut hva medlemmene ønsket 
at gruppen skulle ta tak i. Tilbakemeldingen fra 
medlemmene var at det var stor interesse for å 
danne en bredbåndsgruppe. Undersøkelsen viste 

Nettregulerings
utvalget vil 

prøve å påvirke 
NVE slik at 

deres verktøy til 
å fastsette våre 
inntekter blir 
mest mulig 
rettferdige
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også at det var arbeidet med næringspolitikk og arbeidet med å 
lage standardkontrakter som medlemmene prioriterte.

Ut fra denne tilbakemeldingen bestemte utvalget seg til å priori-
tere følgende oppgaver:
•	 Toveiskommunikasjon	for	kWh-innhenting
•	 Utarbeidelse	av	standardkontrakter	for	bredbånd
•	 	Problemstilling	rundt	nærføring	høyspent/lavspent	og	DBSs	

forskrifter

tvk
For TVK-området er innspill overfor nVe vedr. funksjonelle krav en 
prioritert oppgave. Økonomiske betingelser/rammer i forbindelse 
med utbygging av TVK må også ivaretas. Utvalget fikk også en 
orientering fra nVe om grunnlaget for nVes anbefaling om full 
utbygging av toveiskommunikasjon i norge. nVe støttet seg på 
en	kost-/nytteanalyse	gjennomført	av	ECON.	Med	utgangspunkt	
i kvantifiserbare nytteverdier viste analysen negativt resultat, 
men ved å trekke inn sannsynlige, men ikke kvantifiserbare nytte-
verdier, konkluderes det med at en utbygging sannsynligvis gir 
positiv	nytteverdi.	ECONs	rapport	er	en	viktig	del	av	NVEs	grunnlag	
for sin anbefaling. 

Utvalget har jobbet aktivt for å komme i inngrep med nVe og 
kunne bli invitert med på nVes workshops og møter med bransjen. 
det har medført at Fsn og Ks Bedrift er blitt invitert til å delta på 
et større bransjeworkshop hos nVe den 9. januar 2008, og også 
et mer direkte møte mellom nVe og Fsn/KsB hos KsB den  
6. februar 2008. Utvalget er godt tilfreds med den responsen vi 
til nå har fått fra nVe.

det er også sendt ut et brev til leverandører av måleverdisystemer 
for å skaffe oss en oversikt over hva slags utstyr/teknologi de av 
våre medlemmer som allerede har investert i avanserte målere, 
har anskaffet.

standardkontrakter
spørreundersøkelsen vi hadde mot medlemmene angående bred-
båndsaktiviteter viste at det var stort behov for hjelp til utarbei-
delse av  standardkontrakter i forbindelse med bredbånd både 
rettet mot netteier og forbruker.

Forbrukerombudet (FO) har i 2006 og 2007 arbeidet med en gjen-
nomgang av vilkårene i standard kontrakter for levering av bred-
bånd til forbruker. Bakgrunnen for de nye retningslinjene er ifølge 
FO at flere av bransjens aktører har satt vilkår som er problematisk 
for forbrukerne, eksempelvis vilkår om bindingstid, stenging av 
abonnement, oppsigelse med mer. det jobbes med avtaler i sam-
arbeid med eBl og forbrukerombudet. dette blir ikke standardav-
taler, men mer likt normavtaler. det blir stramme regler for lengde 
på bindingstid, men aksept for lengre bindingstid der selskapet 
har investert i fiberinfrastruktur og trenger lengre avtaler for 
nedbetaling av investering.

nærføring høyspent/lavspent
dsB har i elsikkerhet nr 70 gitt en justert veiledning av felles-
føring mellom fiberoptisk kabel og  høyspenning/lavspenningslinjer. 
dsB er av den formening at fiberoptisk kabel uten metallisk bære-
line ikke kan henges opp i linjetraséer hvor fasene er blanktråd. 
Problemet er at den teksten de har brukt i  elsikkerhet nr. 70 er 
dårlig formulert og rent formelt/juridisk ikke er noen endring av 
eksisterende veiledning. det har vært kontakt med dsB fra flere 
hold om å få omgjort sin vurdering av fellesføring med fiberoptikk. 

i elsikkerhet nr 72 fra desember 2007 går dsB tilbake på kravet 
for høyspent fellesføring, men står fortsatt på kravet for lavspent.  
det er fortsatt ikke anledning til å henge fiberkabel på lavspent-
nett over «gulbåndet». Problemet er at nedenfor «gulbåndet» 
kommer man inn i Telenor sitt rådeområde på stolpen. Fsn vil 
derfor arbeide videre med problematikken for fiber lavspentlinjer 
for å prøve å snu dsB på dette området.

pause i skogen.  foto © stryn energi bjarnes skrivestue?  foto © bjarne langseth
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søndag til tirsdag
Fikk omsider opp mannskaper pluss fem lass med 
utstyr til havari stedet. søndag ble det reist et maste-
punkt pluss et bein til det andre. mandag kom alle 
mastene på plass. det ble montert  traverser, opp-
hengsutstyr og isolatorer, og mastepunktene ble 
kryssbardunert. søndag ble trådene strukket og 
bendsling utført. linja spenningssatt kl. 14.30. 
PHU!

opplevelsene 
Fakta kan andre gi dere, jeg skal fortelle om opple-
velsen. slik åpnet ordfører Berit Woie Berg sitt fore-
drag på Ks Bedrift og Fsns temadag om steigensaken 
13. september 2007. Opplevelsene av strømløshet i 
seks døgn ble viktige erfaringer som ordføreren 
gjerne deler med andre. 

det er mange ting vi klarer oss uten i ett eller to døgn, 
men ikke tre, fire og seks, sa Berit Woie Berg.

Kommunen hadde oppdaterte beredskapsplaner. 
Hvor mye var de verdt? 

det var mange ting vi erfarte som vi ikke hadde 
tenkt på i våre beredskapsplaner. Aggregatene 
 fungerte dårlig, de skulle driftes og etterfylles. Vi 
hadde oljetanker, men elektriske pumper. Tele nettet 
falt delvis ut, det var det verste. Hovedproblemet var 
at telefonen var borte, og hvor er samferdselsdepar-
tementet med ansvar for telekommunikasjonen i 
beredskapssammenheng? Hva er næringslivets 
ansvar når det gjelder beredskap? – Jeg nesten 
tvang matbutikkene til å holde åpen for at folk skulle 
få tilgang til nødvendigheter som mat, batterier, 
lykter etc.

Fakta kan andre 
gi dere, jeg skal 

fortelle om 
opplevelsen

elverksjef asbjørn hansen i nord-salten kraftlag al hadde travle dager i januar 2007.  foto © bjarne langseth resultatet av uværet i steigen.  foto © nord-salten kraftlag

3.8. Steigen-Saken
når samfunnets pulsåre kuttes
seks dager i januar 2007 var hele norges øyne rettet 
mot Fsn-medlem nord-salten Kraftlag Al og steigen 
i nordland. i et forrykende uvær ble samfunnets 
pulsåre kuttet og steigen var uten strøm i en lang 
periode i den verst tenkelige tiden av året. Hva 
skjedde? Hvordan opplevde innbyggerne denne 
situasjonen? Hvilke konsekvenser fikk det for nord-
salten Kraftlag?

Hva skjedde i steigen? 
natt til torsdag den 25. januar 2007 oppsto en kort-
slutning på linja Falkelv – Botn, som ble koblet ut 
fra driftssentralen kl. 00.15. reservelinja Vassmo 
– skjelvareid ble koblet inn, og forsyningen var 
gjenopprettet. etter sju timer oppsto kortslutning 
og etter hvert fasebrudd med jordfeil på Vassmo – 
skjelvareid. linja ble lagt ut og steigen var uten 
forsyningslinjer.

værforholdene
disse hendelsene fant sted i et forrykende uvær med 
ising og sterk vind. det ble målt 31 m/sek over tid og 
39 m/sek i kastene(32,6 m/sek er orkan). det utelukkes 
ikke vindkast på 60 – 70 m/sek på skade stedet.

torsdag til lørdag
det ble konstatert feil på reservelinja. reparasjoner 
foretatt, men feil oppsto igjen – flere ganger. Havari-
stedet på Hopfjellet på linje Falkelv – Botn ble 
 funnet. Tre mastepunkter var knekt, men umulig å 
komme til på grunn av været. Feilen på Vassmo ble 
utbedret, men linja tålte ikke full belastning og det 
ble derfor innført sonevise inn- og utkoblinger. seks 
roder fikk strøm to timer to ganger i døgnet.
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Og konsekvensene: – staten fikk tre millioner for at steigen mista 
strømmen, og de som mistet strømmen fikk 6 600 kroner. skylda 
ble lagt på nord-salten Kraftlag, men det er vi som eiere som har 
utført dårlig eierskap ved å lage dårlige eierstrategier som førte 
til at vi ikke hadde en god nok reserveløsning.

den viktigste beredskapen i kommunen ligger i befolkningens 
kunnskap og evne til å løse praktiske problemer uten strøm, de 
ansattes fagkompetanse og lokalkunnskap. de vet alle å finne 
fram med både lys og lykt, varme hus og mat med ved og parafin, 
men mest av alt er mye hjertevarme og lokalkunnskap nødvendig. 
derfor klarte vi det. derfor gikk det bra. det var ingen selvfølge.

konsekvensene
nVes vurdering av årsakene til strømstansen i steigen resulterte 
i at nord-salten Kraftlag Al ble ilagt et overtredelsesgebyr på tre 
millioner kroner for brudd på energilovforskriften § 3-4 og Forskrift 
om systemansvar. dette er nVes begrunnelse for gebyret: 
•	 	Ledningen	Skjervareid	–	Vassmo	(fasetråd	m/oppheng)	var	

stedvis nesten utslitt som følge av manglende vedlikehold. 
ledningen sikret derfor ikke leveringskvalitet – konsekven-
sene ble store.

•	 	Alder	og	driftsmessige	status	er	ikke	grunn	god	nok	–	anlegget	
skal vedlikeholdes og om nødvendig moderniseres.

•	 	Konsesjon	gir	både	rett	og	plikt	til	å	bygge	og	drive	anlegg	i	
tråd med fastsatte konsesjonsvilkår og gjeldende forskrifter.

•	 	Konstaterer	brudd	på	energilovsforskriften.

nVes avgjørelse ble anket inn for Oed, og dette er utdrag fra en 
fellesuttalelse til Oed om anken: 
«KS Bedrift, FSN og EBL mener at NVEs vedtak er unødvendig 
streng for en hendelse som er forårsaket av ekstraordinære 
værforhold som skapte skade på Nord-Salten Kraftlags anlegg, 
og også svært vanskelig værforhold de nærmeste følgende 
dagene. Vi viser til den dokumentasjon som er framlagt av Nord-
Salten Kraftlag, og mener at konklusjonen om «manglende ved-

likehold» for kraftledningen Vassmo – Skjelvareid er urimelig i 
forhold til energilovforskriftens § 3-4 bokstav a.»

i brevet konkluderes det med at nord-salten må få medhold i sin 
klage til Oed. Organisasjonene ser imidlertid positivt på at dsB har 
bebudet en intern gjennomgang av sine forskrifter for å se om 
disse er tydelig nok med hensyn til graden av vedlikehold. 
«Likeledes er det positivt at NVE i en pressemelding melder at 
NVE sammen med Statnett og DSB har startet en gjennomgang 
av aktuelt regelverk, veiledning og tilsyn «for ytterligere å sikre 
god leveringskvalitet i Norge». 

i skrivende stund foreligger det ingen avgjørelse fra Oed. 

3.9. Statnett, FSns FokuSområder
3.9.1. StatnettS nøytralitet
Under stortingets behandling av statnetts oppgaver og organise-
ring i februar 2002 uttrykte først energi- og miljøkomiteen og 
senere hele stortinget at statnett som systemansvarlig selskap 
og ansvarlig for hele landets «hovedriksvei for transport av kraft» 
i alle sammenhenger må påse å opptre nøytralt. Fsn stilte spørs-
mål allerede på forsommeren 2002 om statnetts medlemskap i 
eBl var forenlig med nøytralitetskravet som ble stilt av stortinget. 

Tre organisasjoner har i dag drøftings-/forhandlingsrett med stat-
nett på vegne av sine medlemmer. det er eBl, Fsn og norsk 
industri (Pil). det virker lite tillitvekkende at statnett skal føre 
drøftinger/forhandlinger om saker av stor økonomisk betydning 
for alle aktører i bransjen med den interesseorganisasjonen hvor 
de selv er medlem.
 
statnett har i flere sammenhenger uttrykt at det vil være viktig 
ikke bare å opptre nøytralt, men også at statnetts kunder er av 
den oppfatning. Fsn opplever det derfor svært spesielt at statnett 
har lagt stor prestisje i å beholde sitt medlemskap i eBl til tross 
for en åpenbar og forståelig skepsis ute hos store grupper nett-
kunder og forbrukere. 

ordfører berit woie berg i steigen kommune forteller engasjert om sine opplevelser i et 
strømløst samfunn over seks døgn.  foto © bjarne langseth

ras på sørøya.  foto © hammerfest energi as
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statnett har dog etter kontinuerlig trykk fra Fsn 
både i 2004 og 2005 gjort noen positive «grep» 
foran drøftingene i 2006 og 2007 – noe som bidrar 
til å gjøre drøftingsprosessen om  sentralnettstariffen 
mer transparent og tillitvekkende, blant annet ved 
å gjennomføre fellesmøter hvor statnett og organisa-
sjonene tilkjennegir sine posisjoner foran drøftin-
gene. selve drøftingene gjennomføres også i form 
av  fellesmøter med mulighet for separate møter 
med hver enkelt organisasjon for utdyping av hold-
ninger og synspunkter. statnett har også stilt krav 
til eBl om at produsentene selv og ikke administra-
sjonen i eBl skal føre drøftinger for ivaretakelse av 
produsentinteressene. Alt dette må kunne oppfattes 
som tiltak i riktig retning! 

3.9.2. nettPlanlegging og StatnettS 
nettutviklingSPlan 2007–2025
statnett har en ledende rolle i videreutviklingen av 
et effektivt norsk og nordisk kraftmarked. en helt 
sentral oppgave er plan legging og utvikling av sen-
tralnettet. statnett sier selv at målet er å etablere 
samfunnsmessig rasjonelle og fremtidsrettede 
 løsninger som er robuste i forhold til alternative 
utviklingstrekk i energisystemet. Vi registrerer at 
statnett står overfor formidable inve sterings opp-
gaver utover mot 2025. 

statnett har vært inne i et mellomår i 2007 med 
hensyn til oppdatering og justering av planen. det 
har vært en sterk prisstigning siste året på  materiell 
og entreprenørarbeid. en større oppdatering på 
kostnadssiden blir først gjort ved ajourføring av 
planen for 2008.

energi- og effektbalansen i norge har over en 
årrekke blitt gradvis svekket som følge av en høyere 
vekst i forbruket enn i normalårsproduksjonen. når 
forbruksøkningen i enkelte regioner som i  midt-norge 
eksploderer i løpet av få år, oppstår krise situasjoner 
når tørrår opptrer samtidig og nettutviklingen ikke 
har klart å holde tritt med forbruksutviklingen. stat-
nett står ovenfor store utfordringer både politisk og 
miljømessig i forbindelse med  etablering av nødven-
dige nye sentralnett-forbindelser for å utjevne 
flaskehalser mellom regioner i landet, ref. midt-
norge-utfordringene. strenge krav til kabling av 420 
kV-forbindelser kan enten bidra til kostnadseksplo-
sjon i sentralnettet eller at man ikke får realisert 
nødvendige nettprosjekter. 

det er særlig behov for å analysere og vurdere for-
syningssikkerhetssituasjonen i tørrår. Analyser 
viser at det er fare for svært anstrengte kraftsitua-
sjoner i de mest ekstreme tørrårene, dette til tross 
for stadig økende kabelkapasitet til utlandet. midt-
norge og Hordaland nord for Hardangerfjorden er 
mest utsatt i tørrår. Finnmark har kanskje den 
 dårligste generelle forsyningssikkerhetsmessige 
situasjonen på grunn av gammelt og svakt linjenett 
som strekker seg over store avstander og er under-
lagt vanskelige klimatiske forhold.

Politiske ambisjoner om å elektrifisere offshorevirk-
somheten er en annen sterk utfordring både for 
kraftbalansen i landet, med hensyn til nettutbyg-
ging offshore og nødvendige landbaserte forsterk-
ningstiltak i sentralnettet. Fsns bekymring er både 
knyttet til om statnett får tillagt seg en ansvarsrolle 
med nettutvikling offshore, og mest av alt hvem 
som skal dekke kostnadene knyttet til  hele elektri-
fiseringspakken.

Statnett har 
vært inne i et 
mellomår i 
2007 med 
hensyn til 

oppdatering og 
justering av 

planen

ved opsangervatnet.  foto © atle helland
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statnett og statnetts brukerråd har hatt sterk fokus de siste par 
årene på sAKs-tiltak (ekstremtiltak ved svært anstrengte kraft-
situasjoner). statnett er i ferd med å etablere 300 mW reserve-
kraftverk (mobile gasskraftverk) i midt-norge, med opplegg til 
ytter ligere 150 mW. reservekraftverkene skal kun  startes i svært 
anstrengte kraftsituasjoner. dette er kontroversielle tiltak.

Annet sAKs-tiltak er statnetts mulighet for å kjøpe opsjoner fra 
tungindustrien. i tilfelle kraftkrise og opsjonene tas i bruk, vil 
tungindustrien bli nødt til å trappe ned eget forbruk og trolig 
stenge ned industrien for å levere kraft til samfunnet som er i 
krise.

stortinget har under behandlingen av forsyningssikkerhetsmel-
dingen vedtatt at alle sAKs-tiltak skal belastes sentralnetts-
tariffen. slik myndighetene har  besluttet sentralnettstarifferingen, 
er det kun forbrukerne som kommer til å bære belastningen med 
sAKs-tiltak og økte investeringer i sentralnettet de kommende 
årene. 

Vi vet at statnetts kjente planer for nettinvesteringer de kom-
mende ti årene vil bidra til å doble sentralnettstariffen.

ser vi ovennevnte kostnadsbelastning sammen med kravene om 
å kable mye av kommende nye 420 kV-forbindelser, vil forbru-
kerne måtte ta urimelig store kostnadsbelastninger. 

det er videre grunn til å frykte at myndighetenes ambisjoner om 
elektrifisering av offshorevirksomheten også kommer på slutt-
brukernes regning! dette er helt uakseptabelt.

3.9.3 arbeid i StatnettS brukerråd i 2007.
statnetts brukerråd er statnettstyrets rådgivende fagorgan som 
opptrer i grensesnittet mellom statnett og kundegrupper/ forbru-

kere. stortinget vedtok våren 2002 å utvide og balansere sam-
mensetningen av rådet, slik at kraftbransjeorganisasjonene har 
3 representanter (eBl 2 og Fsn 1) og forbrukerorganisasjonene 
3 (Forbrukerrådet 1, HsH 1 og norsk industri 1). 

Vararepresentantene møter sammen med de ordinære represen-
tantene i brukerrådsmøtene, og har bidratt til større kompetanse-
bredde i møtediskusjonene. Brukerrådet har etter hvert opp- 
arbeidet seg et godt renommé. Både Brukerrådets leder og 
nestleder møter når saker framlegges for statnetts styre, og har 
da anledning til å redegjøre for Brukerrådets syn i styremøtene.

departementet oppnevnte nytt brukerråd for toårsperioden 
2006–2008 i foretaksmøte i juni 2006. 

sammensetningen av Brukerrådet for perioden 2006–2008 er 
slik: (ordinær representant med vara)
eBl:  Ada solberg (nestleder 2007–2008) og  

Hans Olav Ween
eBl:  Øyvind Thorkildsen og  

Berit Flægstad 
FSN:		 Eilif	Amundsen	og	Caroline	Lund		
Forbrukerrådet:  Karstein sandvik (leder 2007–2008) og  

linette Heiberg
HSH:	 	Cathrine	Møller	Faaberg	og	 

Jørgen Tysnes Fossum
norsk industri:  inger Kristin Holm og  

Helge stanghelle 

av de viktigste sakene som er behandlet, kan nevnes:
•	 	Nettutviklingsplan	for	sentralnettet	2007–2025.
  dette har vært en sentral sak for brukerrådet også i 2007. i 

møtet senhøstes 2007 har brukerrådet ønsket å peke på noen 
forhold som det vil være naturlig å ta inn i arbeidet med utfor-
mingen av kommende års nettutviklingsplan:

fsn taler distriktenes sak.  foto © bjarne langseth regnbue.  foto © bjarne langseth
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 –  Konsekvenser for nettutviklingsplanen av 
endrede politiske føringer, for eksempel krav 
til kabling.

 –  eksplisitt verdsetting av miljøkostnader utover 
de forhold som ligger inne i dagens analyser.

 –  mulighet for sanering av 132 kV-ledninger ved 
bygging av nye 420 kV-ledninger.

 –   Planer for fjerning av interne norske flaske-
halser.

 –  synliggjøring av sammenhengen mellom stat-
netts nettutviklingsplan og langtidsprognose.

•	 	Evaluering	av	SAKS-ordningen.	 
(svært anstrengte kraftsituasjoner).

  energiopsjoner. Brukerrådet ønsker at ordningen 
med energiopsjoner i forbruk videreføres på årlig 
basis, men anbefaler at ordningen videreutvikles 
med særlig fokus på følgende område:

 – Forbrukerfleksibilitet.
 – geografiske områder for ordningen.
 – Påvirkning av ordningen på produksjon.
 –  reservekraft. Brukerrådet er prinsipielt mot at 

statnett eier reservekraftanlegg, men er åpen 
for å vurdere alternativer. det ønskes en synlig-
gjøring av konsekvensene når det gjelder tarif-
fering og risikoeksponering for kundene/
statnett sF, avhengig av organisering av eier-
skap. man mener statnetts krav til styring av 
anleggene må innfris og at anleggene må være 
tilgjengelig ved evt. sAKs. det må etableres 
klare kriterier for bruk av anleggene. elementer 
av skjønn som legges til grunn må kommuni-
seres. Viktig at statnetts beslutninger er trans-
parent og at aktørene sikres innsyn og mulighet 
for etterprøving av statnetts handlinger.

•	 NorNed	Byggeprosjekt	(Nederlandskabelen).
  etablering av ny kabelforbindelse til nederland 

har vært en betydelig utfordring for statnetts 
organisasjon. det har vært et felles byggepro-
sjekt mellom statnett og nederlandske Tenne T 
med store investeringer, vanskelig praktisk gjen-
nomføring, med kabellegging over lange avstan-
der og på store havdyp, to forskjellige 
organisasjonskulturer og utfordrende værforhold 
som har skapt problemer. Prosjektet har også 
vært ambisiøst med hensyn til  fremdrift og 
ferdigstillelse. Økonomisk har oppfølgingen gått 
greitt, men mange skader og feil på anlegg og 
kabel har skapt problemer. det har vært transfor-
matorfeil på nederlandsk side og to større kabel-
feil samt dårlige værforhold under reparasjonene 
som har medført betydelige utsettelser med 
hensyn til ferdigstillelse av hele prosjektet. det 
hersker usikkerhet rundt erstatningsoppgjør for 
skader.  Ferdig stillelse av kabelen for markedet 
skjer trolig først i april 2008.

•	 	Skagerrak	4	(SK4).	Et	mulig	nytt	kabelprosjekt	 
norge – danmark.

  norge og danmark er forbundet med tre like-
strømskabler på til sammen ca 1000 mW trans-
portkapasitet. statnett og energinet har vurdert 
og undertegnet prinsippavtale om etablering av 
sK4 som eventuelt vil bli lagt mellom Kristian-
sand og Tjelle, og vil bidra til å øke kapasiteten 
med 600–700 mW innen 2012. i følge statnett er 
formålet med sK 4 å bedre funksjonen i det 
nordiske markedet, tørrårssikring for norge, økt 
verdi av reguleringsressursene i vannkraftsys-
temet, redusere reservekostnadene og bedre 

Brukerrådet  
har etter hvert 
  opparbeidet  
seg et godt 
renommé

pause i linjebefaringen på vikafjellet.  foto © sognekraft
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mulighet for fortsatt satsing på vindkraft i  danmark. energinet 
har forpliktet seg til en vesentlig kapasitetsøkning på grensen 
mellom Jylland og Tyskland. statnett mener dette alternativet 
vil gi stor kapasitetsøkning til en beskjeden kostnad sammen-
lignet med alternativene. Prosjektet er kontroversielt og for-
bundet med usikkerhet både med hensyn til den reelle 
kapasitetsøkningen man vil kunne oppnå, og hvordan kabelen 
vil slå ut for norge i det uløste europeiske transittoppgjøret. 
Brukerrådet mener at den prinsippavtalen statnett har inngått 
kan undergrave norges posisjon i forhold til europeisk tran-
sittkompensasjon. Brukerrådet ber statnett om tilleggsopplys-
ninger knyttet til samfunnsøkonomi, effekter av sK4 på 
norned-kabelen samt konsekvenser av sK4 i forhold til  salg 
av system- og balansetjenester. Fra Fsns side er man dessuten 
tvilende til om sK4 i realiteten er noen tørrårsreserve for 
norge. 

•	 	NorGer	er	et	privat	og	kommersielt	initiativ	for	å	etablere	en	
kabelforbindelse mellom norge og Tyskland. 

  norger ønsker samarbeid med statnett om dette. statnett og 
E.ON	Netz	er	i	gang	med	å	vurdere	og	utrede	en	TSO-eid	kabel-
forbindelse (nord-link), åpen for markedet, regulert som en 
sentralnettsforbindelse tilsvarende skagerrakforbindelsen og 
norned. sterk konkurranse situasjon? Brukerrådet ønsker 
vurdert hvilken av kablene norger og sK4 som har størst sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet, men Brukerrådet mener at 
prinsipielt standpunkt om eierskapet er en større sak som man 
foreløpig ikke kan ta standpunkt til. Fsn er meget skeptisk til 
privat etablering av utenlandsforbindelser i konkurranse med 
TsOer. Fsn ser dog med uro på stadig økende kapasitetsutvi-
delser med kabler til utlandet når kostnadene for kablene som 
inngår i sentralnettet ensidig bæres av norske forbrukere. 
Produsentene har ikke noe ansvar for den norske kraftbalan-
sen. Kapasitetsøkningene fører til stadig raskere mulighet for 

drenering av  norske kraftmagasiner når prisen på kraft i 
 markedet er høyere i europa enn i norge. Forbrukerne betaler 
også i stadig sterkere grad for produsentenes økende mulighet 
for å selge  system- og balansetjenester til et europa med små 
reguleringsmuligheter i sitt kraftsystem

•	 NorNed	–	handelsprosjekt.
  etablering av handelssystem for norned har vært utfordrende. 

den felles nordiske børsen er den mest velutviklede i europa, 
men enkeltlands egeninteresser og posisjonering har vært 
bøygen. løsningen man har kommet frem til som en foreløpig 
og per i dag den eneste mulige (eksplisitt auksjonsløsning), 
oppfattes både av norske myndigheter og norske aktører som 
svært lite ønskelig. norsk konsesjon på handelsløsningen for 
norned basert på eksplisitt auksjon er gitt av Oed. det er unn-
tak fra opprinnelig konsesjon gitt i 2004 slik at man midlertidig 
til 31.12.2008 kan benytte eksplisitt auksjon for handel av 
kapasiteten på norned. statnett har fått respons fra Tenne T 
med beskrivelse av hvilke aktiviteter man derfra vil gjennom-
føre for å kunne realisere markedskopling basert på implisitt 
auksjon over norned fra begynnelsen av 2009.

•	 Europeisk	transitt.
  Brukerrådet har vært sterkt opptatt av det arbeid statnett gjør 

for å finne saklige fordelingskriterier for transittkostnader i det 
europeiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for transittordningen 
er bortfall av grensetariffer i europa. Fram til 2004 måtte aktø-
rene betale grensetariffer for transport av kraft mellom land i 
europa. det var et sterkt hinder for krafthandel.  grensetarif-
fene er erstattet av et transittoppgjør – frivillig avtale om 
transittkompensasjon.	Brukerrådet	er	av	den	oppfatning	at	ITC	
(Inter	TSO	Compensation)	gir	uheldige	incentiver	i	forhold	til	
bruk og utvikling av nettet i norge og resten av europa, og 
mener	at	ITC	som	konsept	for	transittkompensasjon	ikke	er	

spreke og glade barn på kraftlagscupen i alta.  foto © tor lekang nå ser eg atter slike fjell og dalar.  foto © stryn energi
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forenlig med en optimal utvikling av nettet og 
markedet	i	Europa.	Kostnadene	ved	ITC	kan	bli	
svært høye (flere milliarder kroner per år). Bru-
kerrådet har derfor gitt statnett sterke  signaler 
med hensyn til norges posisjoner i det videre 
arbeid med permanente transittløsninger.

•	 Sentralnettstariffen	for	2008.	
  i løpet av 2006 kom statnett på banen med inn-

spill til en ny og annerledes prosess i forhold til 
drøftinger rundt sentralnettstariffen fra 2007, 
blant annet med transparente drøftinger og 
drøftinger med organisasjonene i fellesmøter. 
Hensikten er åpenbart å imøtekomme noen av 
innvendingene fra Fsn, som over den siste tre-
årsperioden har øvd sterkt trykk på statnett i 
forhold til manglende nøytralitet. Fsn har respon-
dert positivt på drøftingsopplegget. i løpet av 
2007 har man drøftet sentralnettstariffen for 
2008. Flere av organisasjonene har i sine enig-
hetsprotokoller med statnett uttrykt elementer 
av uenighet. dog har man i dette «mellom året» 
kommet frem til enighetsprotokoller for alle 
organisasjonene.

•	 	Prosess	og	prisstrategi	for	sentralnettet	
2009–2011.

  statnettadministrasjonen har lagt en strategi for 
revisjon av prisstrategien i sentralnettet for 
2009–2011 hvor bakteppet er erkjennelsen av 
at kraftbalansen og kraftsystemet er under press 
etter mange år med betydelig forbruksvekst 
uten tilsvarende ny kraftproduksjon. det er et 
akkumulert behov for nettforsterkninger som 

utløser betydelige investeringer som vil ha bred 
nytteverdi. noe av utfordringen vi står ovenfor 
er at oljerelatert industri tarifferes etter samme 
modell som kraft intensiv industri (Kii) uten å ha 
samme fleksibilitet. Produksjon har «fast pris» 
og dekker ikke noe av kostnadsøkningen. Øvrig 
forbruk som husholdninger og småindustri/
næringsliv dekker det alt vesentligste av kost-
nadsøkningen. dette er urimelig. disse skjevhe-
tene som statnett beskriver, har vært av Fsns 
fanesaker helt siden stiftelsen av  organisasjonen. 
målsettingen må være at kundegrupper og kost-
nadsfordeling revurderes. Fsn forutsetter at 
statnett er villig til å gjøre saklige vurderinger 
som kan gi robuste og forutsigbare tariffmodel-
løsninger gjeldende fra 2009.

•	 Nettbegrunnet	innfasingstariff.
  Brukerrådet har uttrykt ønske om at statnett gjør 

en evaluering av ordningen og kriteriene, og 
videre vurderer tilpasninger i dagens løsning i 
tillegg til andre mulige virkemidler som kan bidra 
til å sikre en bedre samfunnsøkonomisk optima-
lisering av investeringer i produksjon og nett. 
Fsn har støttet en nettbegrunnet innfasings-
tariff. Fsn har presisert at en innfasingstariff kun 
er aktuelt der ny produksjon er et alternativ til 
nettforsterkninger. Fsn ønsker en evaluering om 
hvorvidt tiltaket med nettbegrunnet innfasings-
tariff har hatt betydning for lokaliseringen av ny 
produksjon.

FSN har 
respondert 
positivt på 

drøftingsopp
legget

høst i hedalen.  foto © bjarne langseth
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fra fsns årsmøte 2007.  foto © bjarne langsethhus og fjell.  foto © bjarne langseth

•	 Ny	tariffmodell	for	utleie	av	R8-anlegg.
  dette innebærer en betydelig kostnadsomfordeling mellom 

flere av statnettkundene. statnett har ikke imøtekommet 
organisasjonenes ønske om å drøfte innføringen av den nye 
modellen.

•	 	Samfunnsøkonomiske	kostnader	for	sentralnettet	ved	
nedleggelse av Kii.

  statnett har gjort en skjematisk utredning og vurdering i 
saken.

•	 	Strategiske	prosjekter	for	Statnett	for	å	ivareta	posisjonen	i	
norden og europa.

•	 Regulerkraft	på	langsiktige	avtaler.

•	 Opprinnelsesgarantier.

3.9.4. tariFFutjevning
Tariffutjevningsordningen for nettselskap med de høyeste nett-
leier, med bevilgning over statsbudsjettet har vart noen år. 
departementet har i st.meld. nr 41 (2002-2003) selv uttalt at 
ordningen fungerer bra og etter intensjonene.

«Vidare er ordninga treffsikker og enkel å administrere. Departe-
mentet meiner difor at ein bør vurdere å leggje hovudprinsippa i 
denne ordninga til grunn for tariffutjamninga óg i framtida»...

Til tross for disse klare synspunktene fra departementet, foreslo 
Bondevik ii-regjeringen noen måneder senere – uten begrunnelse 
– å avvikle hele ordningen. 

dette indikerer at vi ikke klarer å bidra verken til forutsigbarhet 
eller robusthet i den utjevningsordningen det har vært bred enig-
het om både i bransjen og blant stortingspolitikerne. 

Fsn tok på nyåret 2006 initiativ ovenfor de øvrige bransjeorgani-
sasjonene for å få en samlet bransje til å finne fram til mer robuste 
og forutsigbare løsninger for tariffutjevning. dette initiativet har 
foreløpig ikke ført frem, trolig ut fra manglende interesse fra deler 
av bransjen for slik permanent løsning. 

selv i dagens regjering er det ønske om å gjøre en slik utjevning 
permanent og forutsigbar, mest ut fra at det gir politisk gevinst 
hvert år i forbindelse med statsbudsjettet med Pr i media når 
ordningen kommer på plass.

regjeringen har gjennom statsbudsjettet også dette året bevilget 
30 millioner kroner til tariffutjevning. dette anses som positivt.
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4 
Historikk

etter innføringen av energiloven i 1991 ble det en svært negativ 
utvikling i krafttransportkostnadene fra overliggende nett for 
nettselskap og sluttkunder i distriktene. Kravet om lik adgang for 
alle aktører til et fritt kraftmarked som følge av energiloven, med-
førte en utstrakt subsidiering av langtransport av kraft fra distrik-
tene. dette gjaldt spesielt fra de produksjonsrike utkantstrøk og 
inn til de store forbrukssentra i sentrale strøk av landet.

midt på 90-tallet oppsto en åpen konflikt om sentralnettets 
utstrekning og kostnadsfordelingen i sentralnettet. Tunge aktører 
som statnettkundenes Fellesorganisasjon (sFO) og energiforsy-
ningens Fellesorganisasjon (enFO) samt de største aktører i 
bransjen gikk inn for å innskrenke det felles «spleiselaget» som 
var etablert gjennom sentralnettsordningen. Forslaget gikk ut på 
å begrense sentralnettet til nett med spenninger over 200 kV. 
dette ville avskjære store deler av landet fra sentralnettstilknyt-
ning, og videre omdefinere til regionalnett det nettet på 132 kV-
nivå som i sin tid var utbygd som en del av sentralnettet – et 
spenningsnivå passende til fremføring av strøm til de grisgrendte 
strøk av landet.

Betydelige ressurser ble satt inn fra distriktene for å hindre at 
store deler av landet ble fratatt sentralnettstilknytningen, og 
mange selskap meldte seg på dette tidspunkt ut av sFO.

etter en kraftig drakamp, besluttet daværende olje- og energi-
minister marit Arnstad i 1998 en omgjøring av vedtak fra norges 
vassdrags- og energidirektorat om innskrenking av sentralnettet. 
interessekonflikten om kostnadsfordelingen i sentralnettet fort-
satte imidlertid gjennom vedvarende strid om valg av tariffmodell 
og tariffstruktur. denne interessekonflikten pågår fortsatt, både 
i form av kamp om kostnadsfordeling mellom distrikter og sentrale 
strøk, og mellom produsenter og forbrukere. statnetts rolle i disse 
interessekonfliktene har opp gjennom årene vært kontroversiell.

Under kampen om sentralnettets utstrekning og  kostnadsfordeling 
i sentralnettet, ble det klart at en uorganisert gruppe av nettsel-
skap i Utkant-norge ville ha små muligheter til å få gjennomslag 
for sine synspunkt og interesser hos myndighetene.  Konklusjonen 
ble derfor at man anså det nødvendig å samordne synspunkter 
og holdninger gjennom etablering av en ny organisasjon. den  
12. desember 2001 møtte 23 nettselskap i hovedsak fra nord-
norge og møre, på sandtorgholmen Hotell i Harstad kommune og 
stiftet «Forum for strategisk nettutvikling» (Fsn).

st.prp. nr. 1 (2001-2002) del lV om «statnetts oppgaver og orga-
nisering» som ble behandlet av stortinget 19. februar 2002, ble 
et grunnleggende gjennombrudd for Fsn.

et enstemmig storting tildelte Fsn under denne behandlingen en 
rekke unike posisjoner:
•	 	FSN	fikk	fast	plass	i	Statnetts	brukerråd,	statnettstyrets	råd-

givende fagorgan.
•	 	FSN	fikk	forhandlings-/drøftingsrett	med	Statnett	i	alle	spørs-

mål som berører medlemmene økonomisk. Formalisert sam-
arbeidsavtale med statnett ble etablert.

•	 	FSN	ble	høringsinstans	for	relevante	saker	fra	NVE	med	delta-
kelse i relevante prosesser.

•	 	FSN	ble	høringsinstans	for	relevante	saker	fra	OED	med	delta-
kelse i relevante prosesser.

•	 	FSN	ble	også	fast	medlem	i	Kontaktutvalget	for	energisektoren	
(eU/eØs) i Olje- og energidepartementet.

mye av ressursene i 2002 og 2003 ble brukt til å befeste organi-
sasjonen og etablere nødvendig nettverk.

mot slutten av 2002 ble det inngått samarbeidsavtale med infor-
masjonstjenesten for distriktsenergiverkene (idÉ-gruppen), som 
organiserte rundt 25 mindre og mellomstore nettselskap, vesent-
lig lokalisert til sør-norge. idÉ-gruppen ble stiftet i 1994 med 
bakgrunn i de samme endringsstrukturer som Fsn reagerte mot. 
det ble raskt etablert en felles plattform for de to organisasjonene, 
og våren 2003 ble det samling til én organisasjon ved at idÉ-
gruppen ble innfusjonert i Fsn.sandtorgholmen hotell. her ble fsn stiftet i 2001.  foto © bjarne langseth
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5 
Økonomi og regnskap

5.1. medlemmer, ServiceavgiFt og økonomi
ifølge vedtektene skal Fsns utgifter dekkes av medlemmene med 
årlig innbetaling av serviceavgift. serviceavgiften fordeles blant 
medlemmene i forhold til medlemmenes inntektsramme gitt av 
nVe.

strategiprosessen som ble gjennomført høsten 2005, avdekket 
gjennom en medlemsundersøkelse stor tilfredshet med Fsns 
strategi og gjennomslagskraft. medlemmene uttrykte i denne 
undersøkelsen betydelig vilje til å øke ressurstilgangen for å 
befeste og utvikle Fsns posisjon ytterligere. det ble uttrykt vilje 
til å stille til disposisjon et betydelig antall kompetansepersoner 
for etablering av arbeidsgrupper innen forskjellige fagområder. 
samtidig vedtok man en økonomiopptrappingsplan for perioden 
2006–2008. den er fulgt opp, og har sammen med ressurs-
gruppene bidratt til en sterk positiv utvikling av Fsn – spesielt i 
forhold til myndighetene.

man har fulgt opp ønsket fra det ekstraordinære årsmøtet i 
desember 2005 og utvidet fokusområdet fra å dreie seg om bare 
nettutvikling, tariffering om kostnadsfordelingsspørsmål i nettet 
til å satse på næringsutvikling i distriktsenergiverkenes nedslags-
felt. 

det ekstraordinære årsmøtet i 2005 besluttet et årsbudsjett for 
2006 på 2,5 millioner kroner  stigende over to år til ca 3,0 millioner 
kroner. service avgiften for 2007 var på kr. 835 pr én million kroner 
det enkelte nettselskap har i inntektsramme i tillegg til en fast 
avgift  pr. selskap på kr. 25 000. dette må anses å være beskjedne 
beløp for det enkelte medlems selskap.

fsn har i dag 62 medlemsverk
gjennom aktiv rekruttering i 2004 flyttet tyngdepunktet av med-
lemmer seg fra nord-norge til Østlandet. det er god spredning av 
medlemsmassen på landsbasis – fra rakkestad i Østfold til Varan-
ger i Finnmark. mot slutten av 2007 ble flere nye medlemmer 
rekruttert i området Vestlandet –Trøndelag, hvor potensialet for 
ytterligere medlemsrekruttering er betydelig.

ny daglig leder
mange av medlemsverkene har vært aktive med innspill og ideer 
til Fsn i året som er gått. spesielt har mange av de nyrekrutterte 
medlemsverkene vært gode støttespillere for Fsn-ledelsen. en 
homogen masse av medlemsverk gir den fordelen at ressursene 
kan settes inn på jobbing med fagsaker internt og mot beslut-
ningstakere/myndigheter eksternt. ny daglig leder tiltrer stillingen 
medio 2008. dette vil utvilsom øke aktivitetsnivået i Fsn med 
styrket aktivitet innen næringsutvikling, men også mht rekrut-
tering av flere medlemsverk som ytterligere vil styrke ressurstil-
gangen. 

5.2. regnSkaP og reviSjon
regnskapsbyrået As i lødingen er fortsatt regnskapsfører for Fsn. 
regnskapsbyrået har bidratt til effektive og gode rutiner. dette er 
positivt kommentert av revisor. ifølge vedtektene skal regnskapet 
revideres av en revisor som velges på ordinært årsmøte. 

Vesterålsrevisjon As på sortland er valgt som revisor for Fsn til 
og med 2008.

årsregnskapet for 2007 viser et årsresultat på kroner 124 317 
og en balansesum på kroner 921 034.

styret foreslår at årsresultatet tilføres annen egenkapital.

det vokser og gror.  foto © bjarne langseth
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resultatregnskap

  31.12.2007 31.12.2006

Driftsinntekter og DriftskostnaDer  
  
Driftsinntekter  
salgsinntekt  2 946 891 2 600 743
Annen driftsinntekt  293 400 357 700
sum driftsinntekter  3 240 291 2 958 443
  
Driftskostnader  
lønnskostnad  1 524 755 1 399 379
Annen driftskostnad  1 637 820 1 327 385
sum driftskostnader  3 162 575 2 726 763
  
Driftsresultat   77 716 231 680
  
  
finansinntekter og finanskostnaDer  
finansinntekter  
Annen renteinntekt  46 601 20 347
sum finansinntekter  46 601 20 347

finanskostnader  
Annen finanskostnad  0 0
sum finanskostnader  0 0

netto finansposter  46 601 20 347

  
ordinært resultat før skattekostnad  124 317 252 027
skattekostnad på ordinært resultat  0 0
  
ordinært resultat: overskudd -07  124 317 252 027
ekstraordinære inntekter / kostnader  0 0
  
Årsresultat (overskudd)  124 317 252 027
  
overføringer  
Overføring annen egenkapital  124 317 252 027

sum overføringer  124 317 252 027
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Balanse pr. 31.12.2007

eilif Amundsen Tormod stene Per erik ramstad Andres sætre erik Winther

i styret for Forum for strategisk nettutvikling

  31.12.2007 31.12.2006

eienDeler  
  
anleggsmidler 
Anleggsmidler  0 0
sum anleggsmidler  0 0
  
omløpsmidler  
Varer  0 0
Kundefordringer / andre fordringer  3 099 35 221
Bankinnskudd, kontanter o.l.  917 935 602 866
Forsk.betalte kostnader  
sum omløpsmidler  921 034 638 087

sum eiendeler  921 034 638 087

  
egenkaPital og gjelD  
  
egenkapital  
innskutt egenkapital  0 0
  
opptjent egenkapital  
Annen egenkapital  449 603 325 286
sum opptjent egenkapital  449 603 325 286
  
sum egenkapital  449 603 325 286

  
gjeld  
Avsetning for forpliktelser  0 0
Annen langsiktig gjeld  0 0
  
kortsiktig gjeld  
leverandørgjeld  45 274 27 713
skyldig offentlige avgifter  1 551 39 661
Annen kortsiktig gjeld  424 606 245 427
sum kortsiktig gjeld  471 431 312 801
  
sum egenkapital og gjeld  921 034 638 087



Minner fra Flåm 
våren 2007

over til venstre: smilende på vei til nye vestlandsopplevelser.
over til høyre: - jøss, passer ikke xxxl heller?

under: hvil deg leder, det har du fortjent.
foto © gunnveig w. jacobsen/ge



medlemsoversikt
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Alta Kraftlag A/l, markveien 46, 9509 Alta Per erik ramstad per.ramstad@altakraftlag.fm.no
Andøy energi As,  8484 risøyhamn Kåre gjøvik kgjoevik@andoy-energi.no
årdal energi KF, Pb.233, 6882 Øvre årdal Jørgen luggenes  jtl@ardal-energi.no
Aurland energiverk As, Postboks 19, 5741 Aurland Arne Harald Tønjum arne-harald.tonjum@aev.no
Ballangen energi As, Postboks 53, 8546 Ballangen Wiggo Knutsen wiggo@ballangen-energi.no
dragefossen Kraftanlegg As, Pb. 20, 8251 rognan Truls Paulsen truls.paulsen@dragefossen.no
drangedal everk KF, gudbrandsveien 28, 3750 drangedal Jan gunnar Thors jan.gunnar@drangedaleverk.no
evenes Kraftforsyning As, Pb. 24, 8539 Bogen i Ofoten Tony svendgård tony.svendgard@eveneskraft.net
Flesberg elektrisitetsverk As, 3623 lampeland Pål rønning pal.ronning@fe.no
Forsand elverk KB, 4110 Forsand roald madsen roald@forsandelverk.no
gudbrandsdal energi As, Postboks 93, 2639 Vinstra erik s. Winther esw@ge.no
Hallingdal Kraftnett As, sentrumsbygget, 3580 geilo Kåre Trillhus kare.trillhus@hallingdal-kraftnett.no
Hålogaland Kraft, rødbergveien 14,  9480 Harstad svein Heide svein.heide@hlk.no
Hammerfest energi As, rossmollgata 50,  9613 Hammerfest Jon eirik Holst  j-eh@hammerfestenergi.no
Hemsedal energi KF, 3560 Hemsedal Arne Fredriksen arne@hemsedal-energi.no
Hjartdal elverk, 3692 sauland Halvor romme halvor.romme@hjartdal-elverk.no
Høland og setskog elverk A/l, industriveien, 1960 løken Odd langlie odd.langlie@hsev.no
indre Hardanger Kraftlag As, Pb.33, 5782 Kinsarvik Harald sandvik harald.sandvik@ihk.no
Jondal energi KF, Postboks 5, 5629 Jondal John Birger stavnes john@jondalenergi.no
Krødsherad everk KB, norefjellveien, 3536 noresund gustav Kalager gustav.kalager@krodsherad-everk.no
Kvinnherrad energi As, 5464 dimmelsvik Terje m enes terje@kvinnherad-energi.no
lærdal energi As, Pb.94, 6886 lærdal Arne Harald Tønjum arne-harald.tonjum@laerdalenergi.no
luostejok Kraftlag A/l, Postboks 104, 9711 lakselv sverre Pedersen sverre@lkal.no
luster energiverk As, gaupnegrandane, 6868 gaupne Anders molland anders.molland@lusterenergiverk.no 
meløy energi As, Postboks 44, 8151 Ørnes Karsten i. Hansen karsten.hansen@meloyenergi.no
midt nett Buskerud As, nedmarken, 3370 Vikersund Per Willy Holseter per-willy.holseter@midtnett.no
mo industripark As, Postboks 500, 8601 mo i rana Bjørn Kleftås bjorn.kleftaas@mip.no
modalen Kraftlag BA, 5729 modalen Per Bjarte Hanstveit per.b.hanstveit@no.ibm.com
narvik energinett As, Boks 55, 8501 narvik Per Harald Ottestad pho@narvik-energi.no
nesset Kraft As, 6460 eidsvåg i romsdal Hans gikling hans@nessetkraft.no
nordkyn Kraftlag A/l, Postboks 368, 9790 Kjøllefjord Per-Kåre langaas per@nordkyn-kraftlag.no
nordmøre energiverk As, Pb. 2260, 6506 Kristiansund n Knut Hansen knuth@neas.mr.no    
nord-salten Kraftlag A/l, 8276 Ulvsvåg Asbjørn Hansen asbjorn.hansen@nordsalten-kraft.no
nord-Troms Kraftlag As, 9152 sørkjosen erling martinsen erling@ntkl.no
nore energi As, 3630 rødberg Ola Bergheim ola@nore-energi.no
Odda energi As, Pb.74, 5751 Odda Per Bjarne mosdal per-bjarne.mosdal@oddaenergi.no
Orkdal energi, megardsvegen 1, 7320 Fannrem Per rønning per@orkdalenergi.no
Ørteren Kraftverk, lienveien 41, 3580 geilo Bjørn skaret bjorn@ustekveikja.no
Øvre eiker nett As, Pb.53, 3321 Vestfossen lars Andresen lars.andresen@oeenergi.no
rakkestad energi As, Postboks 103, 1891 rakkestad Olaf Vik olaf.vik@rakkestadenergi.no
rauland Kraftforsyning, Pb.55, 3884 rauland Aksel Thomassen aksel@rauland-kraft.no
rauma energi As, Postboks 214, Øran, 6301 åndalsnes Bjørn dybhavn bjornd@rauma-energi.no
repvåg Kraftlag A/l, Postboks 454, 9751 Honningsvåg Oddbjørn samuelsen oddbjorn@repvag-kraftlag.no
ringeriks-Kraft As, serviceboks 22, 3504 Hønefoss Ole sunnset ole.sunnset@rik.no
rødøy-lurøy Kraftverk As, 8186 Tjongsfjorden Arne lorentsen arne.lorentsen@rlkraft.no
rollag elverk l/l, 3626 rollag Tore skorhaug tskorhaug@rollagelverk.no 
skjåk energi KF,  Bismo,  2690 skjåk Ole Farmen ole-farmen@skjaak-energi.no
sognekraft As, Pb.3, 6891 Vik i sogn Terje Bakke nævdal terje.naevdal@sognekraft.no
sør-Aurdal energi, 2936 Begnadalen nils-martin sætrang nils-martin.saetrang@sae.no
sørfold Kraftlag A/l, straumvassvn.2, 8226 straumen roald Hansen roald.hansen@sorkraft.no
stranda energiverk As, Ødegårdsvegen 123, 6200 stranda Arvid Bekjorden arvid@strandaenergi.no
stryn energi As, Tinggata 3, 6783 stryn Jan Træen jan.traen@stryn-energi.no
suldal elverk KF, Pb.134, 4239 sand ohn svoldal jsv@sev.no
sunndal energi KF, mongstugata 9, 6600 sunndalsøra Jørund Kvande jk@sunndalenergi.no
Tinn energi As, Postboks 94, 3661 rjukan Andres sætre andres.setre@tinnenergi.no
Trollfjord Kraft As, nordnesveien 3, 8452 stokmarknes Jacob normann Jacobsen jacob@trollfjord.no
Tydal kommunale energiverk, Pb.13, 7590 Tydal Odd georg Østbyhaug odd-georg.ostbyhaug@TKe-KF.no
Uvdal Kraftforsyning A/l, Pb.33,Kirketeig, 3632 Uvdal Øystein Hellerud oystein.hellerud@uvdalkraft.no
Valdres energiverk As, Postboks 124, 2901 Fargernes Bjørg Brestad bjorg.brestad@veas.no
Vang energiverk, Pb. 33 elvang, 2975 Vang i Valdres Johannes Kasa johannes.kasa@vangenergi.no
Varanger Kraftnett As, nyborgveien 70, 9815 Vadsø leif edmund Jankila leif.jankila@varanger-kraft.no
VOKKs, Postboks 160, 2882 dokka Arne nybråten arne.nybraaten@vokks.no
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