
Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt 
med utgangspunkt i bedriftens kapital, kompetanse og personell. 

Årsmelding 2009



2

Trollfjorden 2
0

0
9



3Årsmelding 2009

Innhold

Innledning
Grunnlaget er lagt  ..................................................................4

For en bedre framtid  ..............................................................5

Organisasjonen
Styret  ......................................................................................8

Administrasjonen  ...................................................................9

Virksomheten
Defo/KSBs felles nettreguleringsutvalg  .............................12

Omsetningsutvalget  ............................................................13

Nettariffutvalget  ...................................................................14

Defo/KSBs felles DSB-/DLE-kontaktutvalg  .......................16

Defo/KSBs felles AMS/bredbåndsutvalg  ...........................18

Nordområdeutvalget  ...........................................................20

Beredskapsutvalget  ............................................................22

Samarbeid med KS Bedrift  .................................................23

Medievirksomhet  .................................................................24

Fra FSN til Defo  ...................................................................28

Distriktenes mann  ................................................................30

Åtte år som FSN  ..................................................................31

Regnskap
Resultatregnskap  ................................................................34

Balanse  ................................................................................35

Revisjonsberetning  ..............................................................36

Medlemmene
Medlemsglimt  ......................................................................38

Glimt fra årsmøtet 2009  .......................................................40

Medlemsoversikt  .................................................................42

Innhold



4

Innledning

Det grunnleggende gjennombruddet for FSN 
kom med St.prp. nr 1.( 2001-2002) der Stat-
netts oppgaver og organisering ble behandlet 
i Stortinget den 19. februar 2002. Et enstemmig  
storting gav FSN under denne behandlingen 
en unik posisjon med blant annet fast plass  
i Statnetts brukerråd. I tillegg har FSN for-
handlings-/drøftingsrett med Statnett, det  
ble inngått en samarbeidsavtale med Stat-
nett og FSN ble høringsinstans for relevante 
saker fra NVE og OED og medlem i kontakt-
utvalget for energisektoren (EU/EØS) i Olje  

og energidepartemenet. 

FusjOn
Mot slutten av 2002 ble det inngått sam- 
arbeidsavtale med informasjonstjenesten  
for distriktsenergiverkene (IDÉ-gruppen), som 
organiserte rundt 25 mindre og mellomstore 
nettselskap, vesentlig 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.

ny stRategI
Etter en strategiprosess høsten 2005 vedtok 
FSN i desember samme år i et ekstraordinært 
årsmøte en strategiplan som skulle vise seg 
å bli bærebjelken for organisasjonens videre 
suksess. Medlemsverkene fristilte om lag 25 
toppkompetente medarbeidere til frivillig arbeid  
i FSNs arbeidsutvalg. Disse fagutvalgene har 

grunnlaget er lagt…

markert seg sterkt i kraftbransjen gjennom 
sitt fagtunge og kompetente arbeid inn mot 

myndighetene. 

DaglIg leDeR
Som en naturlig konsekvens av FSNs utvikling 
vedtok styret at organisasjonen skulle ansette 
en daglig leder på heltid. Den 15. august 2008 
tiltrådte Knut Lockert som daglig leder i FSN. 
Med dette ble 2008 et merkeår i FSNs historie.  
En daglig leder sammen med en godt funge-
rende utvalgsstruktur ga FSN et nødvendig  

og viktig løft som har gitt gode resultater. 

naVneenDRIng
Den 1. januar 2010 gikk organisasjonen over i 
en ny fase. Med navneendringen til Distriktenes  
energiforening, Defo, framstår organisasjonen  
med et navn og en profil som er lettere 
å forstå og enklere å kommunisere. Men 
FSN-ånden er den samme. Entusiasmen og 
grunnlaget er den samme som samlet de 23 
selskapene på Sandtorgholmen Hotell. 

Et godt grunnlag er lagt, og alle distrikts-
energiverk ønskes velkommen hjem til  
distriktenes egen energiforening. 

Eilif Amundsen

Styreleder

Den 12. desember 2001 møtte representanter fra 23 nettselskap, i hovedsak 
fra Nord-Norge og Møre, på Sandtorgholmen Hotell i Harstad kommune.  
Der og da ble Forum for Strategisk Nettutvikling, FSN, stiftet. Med det ble 
grunnlaget lagt for en medlemsorganisasjon som taler distriktenes sak,  
som blir tatt på alvor og som oppnår resultater.
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Innledning

I tillegg må den faglige kompetansen holdes 
på et fortsatt høyt nivå og stadig oppdateres 
for å møte alle tenkelige utfordringer som våre 
medlemmer kan stå overfor. I Defo har vi en 
relativ ensartet medlemsmass. Dette gjør at  
vi har få «interne kamper». Det gjør oss  
slagkraftig og vi kan bruke ressursene utad 
mot politikere og myndigheter. På den måten 
kan vi bidra til å styrke medlemsbedriftenes 
rammevilkår og på derigjennom lokal  

næringsutvikling. 

utValgene
Defo har en utvalgsstruktur som gir organ-
isasjonen en styrke langt over det administra-
sjonens størrelse skulle tilsi. Vi har samlet den 
beste kompetansen fra våre medlemsverk og 
samarbeidspartnere i fagutvalg som tar opp 
aktuelle saker, behandler høringssaker og legger  
grunnlaget for aktiviteter mot myndigheter, 
politikere og presse. Denne måten å arbeide 
på vil videreføres med ytterligere kraft. Her 
vil vi også være fleksibel og tilpasse utvalgs-
strukturen til aktuelle problemstillinger som 
dukker opp, og utforme presise mandater  

for utvalgene. 

MynDIghetene
Forholdet til NVE, OED, Statnett og andre  
offentlige organer er svært gode. Dette gjelder 
også de politiske miljøene. Vi er ikke alltid 
enig i de forslag og avgjørelser som kommer,  
men kommunikasjonslinjene er gode og  
argumentasjoner kan skje på en god og  
konstruktiv måte. 

grunnlaget er lagt… … for en bedre framtid

I framtiden vil denne kontakten bli ytterligere 
styrket med flere aktiviteter og skjerping av 
argumentasjonen. Vi vil også tilstrebe at Defo 
i større grad er deltager i flere aktuelle råd og 

utvalg på disse nivåene. 

MeDIa
Vi har allerede sett at navne- og profilendringen  
vår har gitt oss lettere tilgang og forståelse i 
media. Dette er av stor betydning for Defos 
arbeid med å synliggjøre hva organisasjonen 
står for og for de argumentene vi ønsker å 
føre fram. 

I framtida vil vi prioritere arbeidet med å 
delta i debatter og sette dagsorden for viktige 
saker i media. 

 Også våre egne medier som NettOpp og 
hjemmesida www.defo.no vil bli tilpasset og 
forbedret slik at vi stadig holder presset oppe 
med aktuelle saker formulert slik at de blir lagt 
merke til og tatt på alvor. 

Framtida ligger i kontinuerlig forbedringer 
bygd på det gode grunnlaget som er lagt. 

Knut Lockert 

Daglig leder

En bedre framtid for Distriktenes energiforening, Defo må først og fremst 
bygge på det grunnlaget som er lagt. Dugnadsånden og entusiasmen må 
videreføres i aktiviteter som vil tjene de enkelte medlemsbedrifter og lokal-
samfunnet på best mulig måte. Denne gløden må fortsatt få utløp gjennom 
Defos korte vei til beslutninger, raske reaksjonsevne og klare, presise budskap. 
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«Fagutvalgene utgjør kjernen i Defos arbeid»

Organisasjonen
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O
rganisasjonen

Etter årsmøtet på Beitostølen i april 2009 har styret hatt følgende sammensetning. 

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

eIlIF aMunDsen 
Styreleder

Hålogaland Kraft

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

Varamedlem: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS

teRje enes
Nestleder

Kvinnherad Energi AS

Tlf: 91 73 00 25  /  E-post: terje@kvinnherad-energi.no

Varamedlem: Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftlag AS

PeR eRIk RaMstaD
Styremedlem

Alta Kraftlag A/L

Tlf. 95 75 51 46  /  Epost: per@altakraftlag.no

Varamedlem: Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag A/L

anDRes sætRe
Styremedlem

Tinn Energi AS

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

Varamedlem: Arvid Bekjorden, Stranda Energi AS 

jan-eRIk BRattBakk
Styremedlem

Ringeriks-Kraft AS 

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

Varamedlem: Arne Nybråten, VOKKS
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administrasjonen
Distriktenes energiforening, Defo
Postboks 1497 Vika 0116 Oslo 

E-post: post@defo.no

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

Fagutvalgene utgjør kjernen i Defos arbeid. 
Utvalgene oppnevnes for å ta seg av spesielle  
arbeidsoppgaver for kortere eller lengre 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. 

DaglIg leDeR:  
Knut Lockert 

Tlf. 91 18 77 13 

E-post: knut.lockert@defo.no

DeFO/ksBs Felles 
nettReguleRIngsutValg
Leder: Arne Nybråten, VOKKS

DeFO/ksBs Felles  
Dle-kOntaktutValg
Leder: Svein Eriksen, KS Bedrift

DeFO/ksBs Felles  
aMs/BReDBÅnDsutValg
Leder: Roar Eriksen, Hålogaland Kraft AS

ReDaktøR:
Bjarne Langseth 

Redaktør av NettOpp og www.defo.no  

Tlf. 91 30 03 12 

E-post: redaktor@defo.no

nettaRIFFutValget
Leder: Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS

nORDOMRÅDeutValget
Leder: Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag A/L 

OMsetnIngsutValget
Leder: Erik S. Winther, Gudbrandsdal Energi AS

BeReDskaPsutValget
Leder: Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS
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«klar tale – klarere profil»

Virksomheten
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Utvalget har et løpende engasjement i arbeidet  
med NVEs inntekstrammemodell. Tidvis har 
frustrasjonen i utvalget vært stort, da det noen  
ganger kan synes som om hensynet til modellen  
har vært viktigere enn hensynet til å begrense 
store og tilsynelatende tilfeldige skjevheter for 
enkeltselskaper.  Blant annet ble Evenes Kraft-
forsynings effektivitet endret fra 100 prosent til 
64 prosent kun som et resultat av endringer i 
modellen. Defo har derfor spilt inn til myndig-
hetene at det ved endringer i modellen må 
foretas en gradvis ned- eller opptrapping. Det 
bør også vurderes å begrense svingningene 

MedleMMer:

•	 Arne	Nybråten,	VOKKS	(leder)	

•	 Johannes	Kristoffersen,		

Hålogaland	Kraft	AS	(nestleder)	

•	 Harald	Sandvik,	Indre	Hardanger		

Kraftlag	DA	(sekretær)	

•	 Tore	Nilsen,	Hammerfest	Energi	

•	 Hanne	S.	Torkelsen,	KS	Bedrift	

•	 Svein	Eriksen,	KS	Bedrift	

•	 Knut	Lockert,	Defo

•	 Eilif	Amundsen,	Hålogaland	Kraft	AS

ved at det settes en øvre grense på endringen i  
effektivitet for selskapene som skyldes modellen. 

Utvalget er også svært opptatt av at dagens 
modell ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til at 
bransjen står overfor store nettinvesteringer 
framover. Dagens modell premierer gammelt 
nett og det «lønner seg» å sitte stille og ikke 
gjøre noe. Vi kan ikke sitte å vente i 30 år på at 
avkastning på investeringen skal lønne seg. 

På en del områder er modellen blitt bra. Den 
tar hensyn til distriktene gjennom parametere 
som synliggjør de økonomiske konsekvensene 
av at det er forskjell på å drive nettvirksomhet i 
distriktene og i byene.

Når det gjelder regionalnettet har utvalget 
arbeidet for at NVE må finne en annen modell  
enn dagens DEA-modell.  Dette skyldes i 
hovedsak at sammenligningsgrunnlaget på 
regionalnettet er for dårlig selskapene imellom.  
Defo mener at NVE bør bevege seg i retning av 
en avkastningsregulering.  Dette understøttes  
med at alle investeringer i regionalnettet er 
underlagt egen konsesjonsbehandling fra NVE.  
I tillegg kompliseres modellen på regionalnettet 
fordi regionalnettet preges av store og sprang-
vise investeringer og reinvesteringer. 

Defo mener at den beste måten å ivareta 
våre medlemmers interesser på er i tett sam-
arbeid med NVE å videreutvikle eksisterende 
rammemodell for regulering av nettselskapenes  
monopolvirksomhet. 

Defo/ksBs felles nettreguleringsutvalg

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

leder:
arne nybråten, VOkks



13Årsmelding 2009

V
irksom

heten

MedleMMer:

•	 Erik	S.	Winther,	Gudbrandsdal	Energi	AS,		

(leder)

•	 Bjørn	Skaret,	Ustekveikja	Energi	AS

•	 Bjørg	Brestad,	Valdres	Energi	AS

•	 Per	Sigurd	Hegerland,		

Indre	Hardanger	Kraftlag	AS

•	 Knut	Lockert,	Defo

I februar 2009 vedtok styret å opprette et eget 
omsetningsutvalg med bakgrunn i at det er 
ønskelig å se på problemstillinger knyttet til 
omsetning av elektrisk kraft. Arbeidet skulle 
ha forbrukerfokus og søke å bidra til effektiv 
og fair konkurranse. Summen av regelverket 
for kraftomsetning og forbrukerforhold, og 
måten reglene håndheves på er ikke tilfreds-
stillende, mente FSN. 

Styret vedtok et mandat for utvalget, og 
på det første møtet ble det synliggjort en 

rekke utfordringer som utvalget måtte arbeide 
videre med. Kundens fokus på Konkurranse-
tilsynets liste er en slik utfordring når den ikke 
fungerer tilfredsstillende. Det går på bransjens 
oppdømme, og listen fungerer slik at kundene 
i sum blir villedet. En annen sentral problem-
stilling er også forskuddsbetaling, som etter 
utvalgets mening helst bør unngås. 

Utvalget har hatt møter med alle aktuelle 
aktører, Konkurransetilsynet, NVE, Forbruker-
ombudet og Forbrukerrådet, både hver for 
seg og i et fellesmøte. På fellesmøtet den 17. 
mars i år ble alle etatenes ansvarsområder, 
muligheter og ønske presentert. Hovedsakene 
var også her Konkurransetilsynets liste og 
forskuddsbetaling. 

Omsetningsutvalget

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

leder:
erik s. Winther, gudbrandsdal energi as

«listen fungerer 
slik at kundene 

i sum blir villedet»
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nettariffutvalget

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

MedleMMer:

•	 Tormod	Stene,	Nordmøre	Energiverk	AS		

(leder)	

•	 Wiggo	Knutsen,	Ballangen	Energi	AS		

(nestleder)	

•	 Are	Marthinussen,	Hålogaland	Kraft	AS	

•	 Jørund	Kvande,	Sunndal	Energi	KF	

•	 Pål	Rønning,	Flesberg	Elektrisitetsverk	AS	

•	 Svein	Eriksen,	KS	Bedrift	

•	 Hanne	S.	Torkelsen,	KS	Bedrift	

•	 Eilif	Amundsen,	Hålogaland	Kraft	AS

•	 Knut	Lockert,	Defo	(sekretær)

Utvalget har hatt 4 møter i 2009. Temaene 
nedenfor er blant de viktigste sakene som har 
vært behandlet. Her har også utvalgets arbeid 
og diskusjoner dannet grunnlag for Defo (FSNs) 
høringsuttalelser rundt disse problemstillingene.

hOVeDPunkteR I 2009
•	 Anleggsbidrag	og	tilknytningsplikt

•	 Prisstrategi	sentralnettet

•	 Tarifferinger	av	nettjenester

leder:
tormod stene, nordmøre energiverk as

tIlknytnIngsPlIkt
Det har nå kommet en endring i lovverket 
der netteiere har fått en tilknytningsplikt for 
produksjon på lik linje med en tilknytningsplikt 
for uttak. Dette er en endring vi har støttet 
i Defo, men vi har samtidig vært klare på at 
endringen betyr lite før det avgjøres hvordan 
de nettmessige kostnadene skal håndteres 
som følge av tilknytningsplikten. Fra vår side 
har utgangspunktet hele tiden vært at de som 
genererer kostnaden, enten det er en produsent  
eller en uttakskunde, må bære kostnadene 
selv. Det blir feil å laste disse kostnadene  
over på andre. Samtidig må det innrømmes  
et fratrekk for eventuelle fordeler andre kunder 
får av deres investeringer. 

Dersom det måtte bli slik at tilknytnings-
plikten for produksjon ikke medførte at 
netteierne kunne ta anleggsbidrag av de som 
genererer kostnadene ville dette kunne gitt 
katastrofale følger for mange distriktsverk.  
Da måtte netteier ta kostnaden og denne ville 
bli lagt igjen lokalt, mens profitten forsvant ut 
av distriktene. Norges og Europas behov for 
kraft skal ikke betales av distriktene. Nå går 
det i retning av anleggsbidrag, også i masket  
nett blant annet etter påtrykk fra Defo. Vi 
opplever det slik at også mange produsenter 
aksepterer begrunnelsen bak at det må tas 
anleggsbidrag og særlig tatt i betraktning at 
anleggsbidraget blir med å sette prisen på 
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de grønne sertifikatene når denne ordningen 
måtte komme. Å inkludere anleggsbidraget er 
også med på å sikre at de mest lønnsomme 
prosjektene kommer først og dermed får vi 
mer miljø for pengene. 

Nettariffutvalget jobbet også med en annen 
side av anleggsbidragsspørsmålet i 2009. Her 
var spørsmålet om det var mulig å differensiere 
mellom kundegrupper som hyttekunder, hus-
holdninger og bedrifter ved bruk av anleggs-
bidrag uten at dette var i strid med gjeldende 
forskrifter. Defo mente at en praksis der man 
behandler alle kundene likt innenfor en kunde-
gruppe burde være mulig, noe myndighetene 
gjennom klagebehandling ikke var enige i. 

PRIsstRategI sentRalnettet
Defo fikk i samarbeid med KS Bedrift utført  
en rapport fra ECgroup der en så på tariffering 
av nettjenester. Bakgrunnen for at Defo og  
KS Bedrift ønsket denne uavhengige rapporten  
fra et eksternt miljø var for å se om argument-
asjonen rundt kostnadsfordelingen av sentral-
nettariffen som brukes i dag kanskje ikke er 
så åpenbar som enkelte måtte mene. 

Vi fikk da også bekreftet at argumentasjonen  
som er brukt i dag slett ikke er slått ned i stein,  
men mer står på leirføtter. Rapporten konklu-
derte blant annet med at fordelingsspørsmålet 
er et resultat av ulike makt og allianseforhold  
i kraftmarkedet mer enn noen ren faglig  
argumentasjon. 

«ECgroup mener bestemt at virkningen av 
en gitt fordeling er et empirisk spørsmål 
– for ikke å snakke om at det er et politisk 
spørsmål som handler om fordeling.»

Dette er da også noe av bakgrunnen for at 
Defo har jobbet for at også produsentene i 
Norge må være med å ta noe av den kost-
nadsøkningen vi ser på sentralnettariffen 
fremover. Dette synspunktet delte Statnett og 
produsentene fikk da også en økning i tariffen  
fra 0,56 øre til 0,8 øre pr kWh gjeldende fra 
2010. Dette er likevel ingen stor økning i for-
hold til de kostnadsøkningene vi ser på  

uttakssiden. Statnett har varslet at de står  
foran 40 milliarder i investeringer de neste  
10 år og dette vil åpenbart gi mange tariff-
messige utfordringer fremover tatt i betrakt-
ning at dette vil gi store påslag i tariffen. Slik 
vi ser det bør alle kundegrupper være med å 
bære disse økningene. 

Når det gjelder tariffens energiledd har 
Statnett bestemt at de vil øke marginal- 
tapsprosenten fra pluss/minus 10 prosent  
til pluss/minus 15 prosent . På prinsipielt 
grunnlag er det lett å være enige i bruk av 
marginaltapsberegninger ved utforming av 
tariffen, da disse i gir investeringsinsentiver  
til henholdsvis produksjon og forbruk der hvor 
nettet trenger dette mest. Men vi vet at selv 
med ukentlige beregninger av marginaltapene 
og med de voldsomme utslagene en økning i 
prosentsatsen gir for enkeltselskaper er dette 
slik vi ser det i Defo ikke en økning vi ønsker. 
Blant annet betyr denne økningen ytterligere 
en terskel for ny fornybar produksjon i deler  
av Nord-Norge. Det er også et paradoks at  
ofte betaler man mest der hvor nettet er dårligst. 

taRIFFeRIng aV nettjenesteR
Nettariffutvalget og Defo har også hatt til vur-
dering den såkalte landstariffen eller nasjonale 
tariffer. Defo er skeptisk til en nasjonal tariff, 
da vi mener dette vil gi som konsekvens en 
sentralisering av alle viktige beslutninger hos 
energiverkene, blant annet når det gjelder 
investeringer i kraftnettet. En innføring av 
nasjonale tariffer vil også bety slutten for de 
lokale selskapenes muligheter til å fremme 
næringsutvikling gjennom tariffstrukturen. 
En utvikling vi mener er uheldig for distrikts-
verkene og deres kunder. Vi skal heller ikke 
glemme at pris er det viktigste incitament for 
å drive effektivt. Vi tror at det blir vanskelig å 
innføre nasjonale tariffer og samtidig beholde 
den lokale kontrollen med særdeles viktige 
beslutninger hos energiverkene. 

Dagens utjevningsordning fungerer etter 
intensjonene, og det gis «mye utjevning for  
en billig penge».
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Defo/ksBs felles DsB-/Dle-kontaktutvalg

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

MedleMMer:

•	 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	

•	 Børge	Olsen,	Hålogaland	Kraft	AS

•	 Geir	Håkon	Reitan,	NTE	Nett	AS

Utvalget har hatt to møter i 2009. Defo og KS 
Bedrift Energis felles DLE/DSB-utvalg startet 
sitt arbeid etter 2007-årsmøtet i FSN. Utover 
møtene har arbeidet foregått med kontakt via 
epost. Behovet for et fast årlig møte med DSB 
er redusert etter at DSB selv har opprettet sitt 
DLE-forum der utvalget er representert.

Etter utvalgsmøtet i september ba vi om et 
møte med DSB for å ta opp konkrete saker.  
Et slikt møte ble først gjennomført i slutten av 
januar 2010. Et tydelig budskap til DSB i møtet  
var at Defo og KS Bedrift Energi representerer 
en viktig del av bransjen som også må tas 
med i høringer og samarbeid. Vi har håp om 
at budskapet ble mottatt slik at respons på 
forespørsler vil bli raskere behandlet heretter. 

leder:
svein eriksen, ks Bedrift

«utvalget gir ros til DsB for prosessen  
med utforming av og informasjon om  

Dle-instruks 2010»
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Behandlede saker:

Dle-InstRuks 2010
Instruksen og rutiner knyttet til forholdet  
mellom DLE- og DSB-regioner og DSB  
sentralt er diskutert. Utvalget har gitt uttrykk 
for at deltagelse i spesielle aksjoner som 
er tidkrevende, må bli inkludert i den årlige 
instruksen. Utvalget gir ros til DSB for  
prosessen med utforming av og informasjon 
om DLE-instruks 2010. (i DLE-forum og i 
regionale møter)

FellesFøRIng 
Som et resultat av bransjens påvirkning har 
DSB i 2009 endret tolkningen av forskriften, 
slik at fiberlinje med ikkeledende bæreline  
kan føres på samme masterekke som lav-
spenningsluftlinje med mindre avstand enn 
beskrevet for fellesføring lavspenning – tele-
anlegg. DSB har kunngjort sin nye tolkning i 
Elsikkerhet nr 75 (02/09).

gRensesnItt
Grensesnitt mellom nettselskap og «frittstående  
anlegg» er også en viktig problemstilling.
Dette gjelder anlegg som ikke er tilknyttet 
nettselskapets nett. Spørsmål om grensesnitt 
og mulige konsekvenser for DLE er tatt opp 
på bakgrunn av framlagt eksempel. Spørs-
målet ble videreført til møtet med DSB. DSB 
var tydelig på at det er DSBs ansvar, også 
økonomisk, å utøve tilsyn med slike anlegg. 
Og det ble gitt uttrykk for at DLE gjerne kan 
bli bedt om å foreta tilsynet på DSBs vegne. 
Brannetterforskning i slike anlegg vil likevel 
være DLEs ansvar i og med at dette er en 
virksomhet der ansvaret er knyttet til nett-
selskapets geografiske konsesjonsområde. 

ORganIseRIng Og uaVhengIghet
Utvalget har tatt opp spørsmålet om  
uavhengighet og nøytralitet (ikke-diskriminering)  
i utøvelse av DLE-rollen, på bakgrunn av at et 
selskap har fått varsel om avvik fra FDLE § 7 
pga at samme person utøver DLE-virksom-
heten og er ansvarlig for kraftomsetning i 
selskapet. Delte funksjoner for enkeltpersoner 
er en del av realitetene for mindre nettselskap. 
Utvalget har tatt opp denne saken med DSB, 
da det nevnte eksempelet etter vår oppfatning 
ikke er i strid med FDLE. Kraftomsetningen 
slik den utøves i selskapet, har ikke noen 
tilknytning til prosjektering eller montering av 
elektrisk anlegg. Utvalget har også gitt uttrykk 
for at delte funksjoner i enkelte tilfelle må  
kunne aksepteres i mindre selskap. Vurderingen  
av nøytralitet og ikke-diskriminering må  
foretas ut fra hvordan funksjonen utøves, noe  
som også er lettere i mindre selskap der kunder  
og lokale myndigheter har bedre oversikt for 
indirekte kontroll av virksomheten. 

Spørsmålet om utpeking av sette-DLE for 
kontroll av energiverkets eget installasjons-
selskap, er også tatt opp med DSB. Utvalget 
fikk forståelse for at berørt nettselskap må få 
anledning til å uttale seg og foreslå hvem som 
bør være sette-DLE, med hensyn til hvordan 
en slik utpeking får konsekvens for kostnader. 

geneRell InFORMasjOn 
Utvalget har tatt opp med DSB et klart ønske 
om at direktoratet engasjerer seg og bidrar til 
å utarbeide generelt informasjonsmateriell om 
elsikkerhet, eventuelt også bidrar til å gjøre 
tilgjengelig materiell kjent. Det vises her til 
hvilke ressurser DSB har og bruker på brann-
verninformasjon. DSB utfordret oss her på 
hvilket medium som vil være mest effektivt  
for slik informasjon, og er positive til forslag. 
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leder:
Roar eriksen, hålogaland kraft as

Defo/ksBs felles aMs/bredbåndsutvalg

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

MedleMMer:

•	 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

•	 Svein	Eriksen,	KS	Bedrift

•	 Hanne	S.	Torkelsen,	KS	Bedrift

•	 Knut	Lockert,	Defo	

Utvalget har hatt tre møter i løpet av 2009.  
I tilegg har utvalgsleder deltatt på et styre-
møte i FSN og flere kortere møter med daglig  
leder i FSN. Det har også vært avholdt et  
fellesmøte mellom NVE og FSN, KS og EBL 
om AMS. 

aMs
Det har også i 2009 vært stor aktivitet rundt 
arbeidet med AMS-forskriften. NVE sendte ut 
sitt forslag til endring av målerforskriften på 
høring i oktober 2008. Høringsfristen ble satt 
til 1. februar 2009. 26. januar 2009 ble det 
holdt et utvalgsmøte hvor ukastet til FSN/KS 
Bedrifts høringssvar ble finpusset.

I tillegg til de tekniske kommentarer var det 
spesielt forhold rundt overgangsordninger  
for de som allerede har bygd ut TVK som 
ble kommentert. Noen netteiere har allerede 
foretatt utbygging av TVK (toveiskommuni-
kasjon), for de flestes tilfelle basert på egne 
kost/nytteanalyser. Disse netteierne har høstet 
erfaringer i disse prosjektene som kommer 
pågående arbeid med fullskala utbygging av 
AMS til gode. Selv om de viktigste funksjoner 
for nytten er vel ivaretatt er det, naturlig nok, 
funksjonskrav i høringsutkastet som ikke lar 
seg tilfredsstille med de systemer som alle-
rede er installert eller er under installasjon. 

For de nettselskapene som har bidratt med 
erfaring gjennom sine TVK-prosjekter er det 

«...og vi begynte  
å komme tilbake til  

hovedhensikten  
med aMs,  

nemlig kWh-måling»
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viktig å få overgangsordninger som sikrer at 
systemene kan utnyttes til de er avskrevet.  
Generelt virket høringsnotatet for «løst i  
fisken». Det prates mye om det som er «kjekt 
å ha» og som en ser for seg å implementere 
senere. Det virker ikke som NVE tar inn over 
seg at det er problematisk for netteiere å se 
lenger inn i framtiden enn det NVE selv klarer.

I mars ble så FSN invitert sammen med  
KS Bedrift og EBL til et møte med NVE hvor 
status for forskriftsarbeidet ble gjennomgått. 
Det var kommet inn mer enn 50 høringssvar 
og de var i gang med å evaluere arbeidet.  
De hadde allerede bestemt seg for å stramme 
inn forskriftene og fjerne en del «kjekt å ha»-
krav. Bransjen ble så oppfordret til å komme 
med tilleggskommentarer til en del punkter i 
høringsnotatet. I et fellesbrev 30. april fra  
FSN og KS Bedrift ble det igjen presisert at 
man burde unngå særnorske krav og at man 
ikke så noe behov for 15 minutters avregnings- 
frekvens for vanlig husholdningsforbruk.

26. juni sendte NVE ut en tilleggshøring 
med svarfrist 28. august. I dette notatet var 
mange av de «ville vekster» luket ut og vi 
begynte å komme tilbake til hovedhensikten 
med AMS, nemlig kWh-måling. Utvalget fikk 
holdt et møte i slutten av august, og med en 
etterfølgende hektisk e-postutveksling kom  
et nytt høringssvar av gårde. 

På bakgrunn av innspillene til høringen  
gikk NVE den 13. oktober 2009 inn for å 
utsette vedtaket om ny § 3-11 i avregnings-
forskriften. Bakgrunnen for dette var at EU har 
nedsatt en komité for å få fram en ny standard 
for AMR. Utsettelsen legger til rette for at nett-
selskapene skal kunne utnytte de mulighetene 
som følger av internasjonal standardisering. 

Standardene vil øke konkurransen mellom 
utstyrsleverandørene og gjøre det mulig for 
både nettselskapene og kundene å velge de 
beste og mest kostnadseffektive løsningene 
tilpasset sine behov. Dette vil dermed bidra  
til at flere av nyttegevinstene ved AMS kan 
realiseres, og NVE vil derfor stille krav i for-
skriften om at alt utstyr som installeres må 
tilfredsstille gjeldende standardiseringskrav.

AMS/Bredbåndsutvalget planla våren  
2009 et medlemsseminar om avanserte  
målersystemer (AMS). På grunn av liten  
påmelding ble seminaret utsatt til vi har  
mer informasjon om forskriften.

FIBeRkaBel PÅ laVsPentstOlPeR
I Elsikkerhet nr 70 oppgir DSB at det ikke  
er anledning til å henge fiberkabel på  
lavspentnett over «gulbåndet». FSN og  
KS Bedrift sendte derfor i felleskap et brev  
til DSB med kopi til NVE, Justisdepartementet,  
Olje- og energidepartementet, Fornyings- 
departementet og Samferdselsdepartementet  
hvor våre innsigelser til denne endringen 
i veiledningen ble fremlagt. Vi har her be-
skrevet hvilke samfunnsskadelige kostnader 
dette vil medføre. I tillegg ble det avholdt et 
møte i Justisdepartementet om dette den 
3. februar hvor Svein Eriksen fra utvalget 
deltok.

I Elsikkerhet nr. 75 har DSB trukket tilbake 
forbudet mot å henge fiberkabel på lavspent-
nett over «gulbåndet». Imidlertid innskjerper 
de kravet til at arbeidet skal kunne utføres på 
en trygg måte. De presiserer også kravet om 
at det ved fellesføring skal foreligge skriftlig 
avtale mellom ledningseierne om hvem som 
har det driftsmessige ansvaret.
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nordområdeutvalget

MANDAT: Den overordnede målsetning 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,	leder

•	 Eilif	Amundsen,	Hålogaland	Kraft	

•	 Leif	Edmund	Jankila,	Varanger	KraftNett

•	 Jon	Erik	Holst,	Hammerfest	Energi

•	 Knut	Lockert,	Defo,	sekretær

Bakgrunn og strategi
Nordområdene er Norges viktigste strategiske  
satsingsområde de kommende år. FSNs 
nordområdeutvalg skal sørge for at bransjen, 
politikere og myndigheter skal bli klar over hva 
som kreves av energiforsyningen for å møte 
de utfordringer og muligheter som kommer.

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

•	 produksjon

•	 nett	(distribusjon)

•	 industri/alminnelig	forbruk

Det er i dag ingen helhetlig politikk eller over-
ordnet koordineringsansvar for planlegging av 
forbruk (store industriavtakere), produksjons- 
og nettutvikling. 

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

 
Utvalgets virksomhet

stRategIMøte
Under et strategimøte i Alta den 26. og 27. januar  
ble det lagt et grunnlag for det videre arbeidet i 
nordområdeutvalget. Det ble spesielt lagt vekt 
på kontakt med myndigheter og politikere og 
samarbeid med aktuelle etater og organisasjoner.  
På møtet deltok også den nyansatte adm. dir.  
i Varanger Kraft, Kjell Eilassen. 

«eneRgIscenaRIOeR»
Ved årets begynnelse var det fortsatt aktivitet 
knyttet mot Norut-rapporten «Energiscenarioer  
for nordområdene – om muligheter ved en 

leder:
Per erik Ramstad, alta kraftlag a/l
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bygging av ny 420 kV linje Balsfjord – Skaidi – 
Varangerbotn», som kom ut i desember 2008. 
Denne rapporten ble utarbeidet på oppdrag 
fra Landsdelsutvalget for Nord-Norge og 
Nord-Trøndelag, EBL Kompetanse, FSN,  
Varanger Kraft og G7-gruppen i Finnmark.  
I en artikkel i NettOpp i januar 2009 ble det 
rettet søkelyset mot at EU kan utfordre nettet  
i nord. Det store fornybarpotensialet i Finnmark  
kan bli et viktig bidrag til Europas behov –  
men tilgangen hindres av manglende nett- 
forsterkning. Inge Berg Nilssen fra Norut 
deltok på flere seminarer og møter hvor han 
presenterte rapporten. 

lOBBygRuPPe
Finnmark fylkeskommune opprettet på nyåret 
en lobbygruppe for å arbeide med en helhetlig 
energistrategi for Finnmark. Per Erik Ramstad 
og Leif Edmund Jankila representerer FSN 
i denne gruppa. De to laget sammen med 
Bjørn Blix fra Fred. Olsen Renewables også 
fire faktaark om forsyningssikkerhet, nærings-
utvikling og miljø, og selve nordområdesatsingen  
for opplæring av politikere og næringsliv. 

MeDIekOntakt
Nordområdeutvalget tok initiativ til å skrive  
et leserbrev som imøtegikk et avisinnlegg fra 
Leif Mannsverk fra Statnett i januar. Leser- 
brevet ble undertegnet av åtte energidirektører  
i Finnmark og Nord-Troms. 

Utvalgets leder skrev i NettOpp en artikkel 
med støtte til Statnetts søknad om utvidet 
egenkapital på statsbudsjettet fro 2010. Bak-
grunnen for artikkelen var en henvendelse fra 
Lobbygruppa i Finnmark fylkeskommune. 

Per Erik Ramstad har også deltatt i flere  
radiodebatter og med bidrag til artikler i  
lokalaviser om aktuelle nordområdesaker. 

I NettOpps utgave i mars skrev redaktør 
Bjarne Langseth en lengre kommentarartikkel  

om regjeringens nordområdestrategi «Nye 
byggesteiner i nord» under tittelen «En løs 
byggestein i nord». Her ble det blant annet 
vist til at Soria Moria-erklæringen har betegnet  
regjeringens nordområdesatsing som Norges 
viktigste satsingsområde. I forbindelse med 
«nye byggesteiner i nord», er infrastruktur og 
forsyningssikkerhet for strøm en løs stein i 
dette bygget, går det fram av artikkelen. 

kOnFeRanseR Og MøteR
Den 23. mars arrangerte Per Erik Ramstad 
som representant for FSNs nordområde-
utvalg en «minifagseminar» for konsesjons-
avdelingen i NVE. Temaet var behovet for  
nytt sentralnett, linjer og vindkraft i Finnmark. 

Statnetts offentliggjøring av sin masterplan 
for nordområdene ble gjennomført i sam-
arbeid med FSN i Tromsø den 15. mai, og 
nordområdeutvalget var godt representert. 
FSN var med som arrangør for denne  
Statnett-presentasjonen fordi organisasjonen 
har vært spesielt opptatt av infrastrukturen  
i nord, og fordi svært mange aktuelle nett-
selskaper i dette området er medlem av FSN. 
Møtet ble oppfattet som svært positivt for 
utviklingen av infrastrukturen i nordområdene, 
og for FSNs videre samarbeid med Statnett. 

 Per Erik Ramstad deltok også på Statnetts 
driftstekniske møte den 19. mai og framførte 
mange lovord for Statnetts «nye linje» i nord-
områdene. 

FSN var også samarbeidspartner for Zero-
konferansen «Fornybar i Nord» i Tromsø den 
3. juni. På denne konferansen viste nord-
områdeutvalgets leder, Per Erik Ramstad til 
etableringen av Finnmark Kraft AS (FK) og til 
et samarbeid mellom kraftselskaper, Vindkraft 
Nord og svenske Slite Vind som kan føre til 
en «Super grid» til kontinentet. – Dette initia-
tivet er det største som har skjedd i Finnmark 
siden elektrifiseringen, sa han. 
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MedleMMer:

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

•	 Andres	Sætre,	Tinn	Energi	AS

•	 Per	Harald	Ottestad,	Narvik	Energinett	

•	 Lars	Luneborg,	Nord	Troms	Kraftlag

Beredskapsutvalget ble opprettet med  
bakgrunn i et generelt økende fokus på  
beredskap og et voksende og ressurs- 
krevende tilsynstrykk fra NVE og DSB. 

I desember ble utvalget invitert til å delta 
i fire av fem prosjekter som NVE presenterte 
i forbindelse med revisjon av veiledningen til 
beredskapsforskriften.

Bakgrunnen for dette arbeidet er et dialog-
møte angående veiledningen til beredskaps-
forskriften som ble avholdt i september i år. 
På møtet deltok representanter for NVE, Stat-
nett, EBL, KS Bedrift og FSN. Partene var da 
interessert i å samarbeide om å utvikle en bedre 
veiledning. NVE presenterte fem prosjekter det 
skal arbeides spesielt med i dette arbeidet:

•	 Prosjekt	med	utvikling	av	veiledning	for	
ROS-analyse.

•	 	Prosjekt	med	sikring	av	anlegg.

Beredskapsutvalget

MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER: Beredskapsutvalget skal bidra til en beredskap som tar 

hensyn til samfunnets sårbarhet. Beredskapsutvalget skal bidra til at økonomiske ram-

mevilkår ses i sammenheng med beredskap. Beredskapsutvalget bør bidra til at bered-

skapsarbeidet inngår i daglig drift, vedlikehold og investeringer.

•	 Prosjekt	med	driftskontrollsystemer	og	
samband.

•	 Revisjon	av	veiledningen	som	helhet.
•	 Reparasjonsberedskapsprosjekt.

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

•	 Veiledning	for	ROS-analyse:	 
Per Harald Ottestad fra Narvik Energinett.

•	 Driftskontroller	og	samband:	 
Jan-Erik Brattbakk fra Ringeriks-Kraft.

•	 Revisjon	av	veiledningen	som	helhet:	 
Andres Sætre fra Tinn Energi.

•		Reparasjonsberedskapsprosjekt:	 
Lars Luneborg fra Nord-Troms kraftlag.

Gruppene skal ha sine prosjekter klare for 
implementering i veiledningen innen 1. juli 
2010. Deretter vil veiledningen bli sendt ut for 
gjennomgang og tilbakemeldinger i KBO og 
bransjen innen 1. september med frist for  
tilbakemelding 15. oktober. Målet er en omforent  
og ferdig veiledning inne 31. desember 2010.

I tillegg til dette deltar leder i utvalget  
Jan-Erik Brattbakk i en styringsgruppe for 
beredskapsarbeid i NVE. 

leder:
jan-erik Brattbakk, Ringeriks-kraft as
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Defo har hatt en formell samarbeidsavtale siden januar 2003. 
Bakgrunnen for ønsket om samarbeid ligger i en felles interesse av at ener-
giselskapene må gis muligheter for å utvikle seg innenfor rammen av en 
lokal og regional tilknytning. I tillegg er de fleste medlemmer av Defo også 
medlem i KS Bedrift.

Begge parter mener at vi har hatt stort utbytte 
av det nære samarbeidet disse årene. Både 
med hensyn til å samle ressurser og innsats, 
og ikke minst ved å «samle» standpunkt.  
Det tette samarbeidet har ført til at vi har  
fått «mest mulig påvirkning for minst mulig 
penger». I tillegg er det også et poeng at  
siden vi representerer mange felles medlemmer  
(av Defos ca 60 medlemmer er ca 50 også 
medlem av KS Bedrift), ønsker vi ofte å bruke 
de samme næringspolitiske ressurspersonene 
hos medlemmene. Samarbeidet er en måte  
å unngå «overforbruk» av disse ressurs- 
personene på.

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

Det arrangeres felles medlemsseminarer  
på ulike aktuelle fagområder. Dette gjelder 
spesielt i forbindelse med høringer. I tillegg  
vil det være naturlig å gjennomføre medlems- 
seminarer på områder hvor lov- og forskrifts-
endringer er gjennomført. I tillegg vil en 
arbeidsgruppe vurdere «markedet» for å 
gjennomføre en årlig/hvert annet år større 
næringspolitisk konferanse. Den praktiske 
gjennomføringen av disse arrangementene 
kan KS Bedrifts administrasjon stå for.

samarbeid med ks Bedrift

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

KS	Bedrift	organiserer	over	500	bedrifter	innen	
en	rekke	bransjer		–	med	energi,	avfall	og	
havn	som	de	største.	40	prosent	av	medlem-
mene	er	organisert	som	aksjeselskaper	(AS),	
30	prosent	som	interkommunale	selskaper	(IKS).		
De	øvrige	er	kommunale	(KF)	eller	fylkes-	
kommunale	foretak	(FKF),	stiftelser	o.a.	
Medlemmene	har	det	til	felles	at	de	produserer		
grunnleggende	tjenester	for	lokalsamfunnet.	
Kommunalt	eide	bedrifter	tar	samfunnsansvar.	
De	befinner	seg	i	skjæringspunktet	mellom	
forretning	og	forvaltning	–	mellom	børs		
og	katedral.

«Det tette samarbeidet har ført til at vi har fått  
mest mulig påvirkning for minst mulig penger»
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Medievirksomhet

Egne medier
nettOpp
NettOpp er Defos eget kommunikasjons-
nett som når ut til alle medlemsbedrifter, 
samarbeidspartnere, myndigheter, politikere  
og andre med interesse for Defos virksomhet.  
I 2009 kom NettOpp ut med 20 utgaver, 
mot 13 året før. 

I utgave nr. 1 ble det tatt opp en sak hvor FSN 
og KS Bedrift i et brev til OED hevdet at det 
må være mulig å differensiere mellom kunde-
grupper ved bruk av anleggsbidrag, uten at 
det er i strid med gjeldende forskrifter. 

I den neste utgaven ble en av FSNs store 
merkesaker tatt opp. «Skyv ikke kostnadene 
over på kundene!» var en tittel som viste til 
det urimelige i at produsentene som genererer 
større investeringer ikke bærer kostnadene 
selv, men velter dette over på kundene i nett-
området. – I noen tilfeller betaler forbrukerne 
for overføring av kraft ut av regionen. Slik kan 
det ikke være, heter det i artikkelen. 

MÅ RyDDe OPP!
I utgave nr. 3 ble NVEs forslag til endring  
av AMS-forskriften tatt opp. Leder av FNSs 
og KS Bedrifts felles Bredbånd/AMS-utvalg, 
Roar Eriksen, mente at høringsdokumentet 
spriker med for mye som ikke har noe der 
å gjøre. – Hvis det ikke blir ryddet opp i de 
diffuse og sprikende signalene i forarbeidet 
til forskriften, så kan bransjen i framtiden få 
store problemer, uttalte Roar Eriksen til Nett-
Opp. I den samme utgaven ble det også på-
pekt at utkastet til kompetanseforskrift er helt 

Defos utadrettede virksomhet gjennom egne og eksterne medier er av stor 
betydning for organisasjonens virksomhet og omverdenens oppfatning av 
oss. Gjennom det siste året har medievirksomheten vært trappet kraftig opp. 
Dette er også en naturlig konsekvens av økte ressurser i administrasjonen. 

unødvendig, den virker lite gjennomtenkt og 
gjeldende regelverk er tilstrekkelig. Selskapene  
selv er nærmest til å foreta en vurdering av 
hvilken kompetanse de måtte trenge for å 
utføre en tilfredsstillende jobb. 

I utgave nr. 4 ble det igjen fokusert på  
fordelingen av kostnadene i nettet. «En  
harmonisering hvor norske produsenter slipper  
unna sin del av felleskostnadene, kan gjøre 
det vanskelig å sikre Norges posisjon som 
leverandør av grønn energi til Europa.» 

I samme utgave slo styreleder Eilif Amundsen  
fast at distriktsenergiverkene er en garanti for 
forsyningssikkerheten – ikke en trussel. Han 
reagerte sterkt på den debatt i NRK Nordland 
hvor energi- og miljøkomiteens Ivar Kristiansen  
(H) hevdet at de mindre distriktsenergiverkene 
mangler nødvendige kompetanse og robusthet  
for å sikre beredskap og leveringssikkerhet. 

«nye» statnett
I mars tok NettOpp for første gang opp at 
NVE har satt i gang en utredning for å vurdere 
å innlemme regionalnettet i dagens sentral-
nett. FSN blir fort på vakt når en justering av 
sentralnettets utstrekning igjen kommer på 
dagsorden, men valgte likevel å se positivt på 
dette arbeidet. Det kan være en samfunns-
messige gevinster å hente ved å innlemme 
regionalnettet i dagens sentralnett. 

I utgave nr. 5 ble det vist til et brev hvor 
Statnett sier at de ønsker å opprette en  
tettere dialog med FSN gjennom workshops 
og temamøter om utenlandsforbindelser.  
I utgaven etter ble det konkludert med at  
FSN har opprettet en god dialog med «nye» 
Statnett etter et møte med den nye Stanett-
sjefen Auke Lont. Et inntrykk fra møtet var 
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også at Statnett har lagt opp til en positiv 
utvikling i nordområdene. I samme utgave har 
imidlertid redaktøren en kommentarartikkel 
med sterk kritikk til regjeringens neste trinn i 
sin nordområdestrategi – Nye byggesteiner i 
nord. I artikkelen konkluderes det med at det 
her mangler visjoner for strømforsyningen i 
nord og at regjeringens nordområdestrategi 
derfor har en løs byggestein. 

«Lik nettleie – er det så lurt?» spurte  
NettOpp i utgave 7. Bakgrunnen var at  
Senterpartiet vil ha lik nettleie for alle i Norge.  
Knut Lockert var redd for at det ville føre til 
mindre lokalt selvstyre. 

I årsmøteutgaven av NettOpp i april kom ny-
heten om at FSN oppretter et eget omsetnings- 
utvalg for å se på problemstillinger knyttet 
til omsetning av elektrisk kraft. Initiativtager 
Erik S. Winther fra Gudbrandsdal Energi leder 
utvalget som skal ha forbrukerfokus. 

I mai løsnet det i nord, og NettOpp dokument- 
erte det ved å vise til at Statnett og FSN i 
samarbeid inviterte til møte i Tromsø med den 
politiske ledelsen i nord for å orientere om 
Statnetts planer og for å diskutere utfordringer 
og behov. Samtidig ble det klart at FSN skulle 
være samarbeidspartner for Zero-konferansen 
«Fornybar i Nord» i Tromsø i juni. 
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statkRaFt PÅ nett?
Skal statens produksjonsselskap Statkraft få 
anledning til å etablere et eget nettselskap  
og kjøpe opp mindre og mellomstore nett-
selskap? Det var et spørsmål som ble et hett 
tema på FSNs årsmøte på Beitostølen og  
som ble fulgt opp av NettOpp i flere utgaver.  
I utgave nr. 10 refererte NettOpp fra nærings-  
og handelsminister Sylvia Brustads svar på 
spørsmål fra Kjetil Solvik Olsen (FrP) i Stor-
tinget om Statkrafts strategi på kjøp av lokale 
strømnett. Statsråden svarte at regjeringen  
ikke har gitt Statkraft noen signaler om hvordan  
de skal forholde seg når det gjelder de regionale  
selskapenes rolle i utvikling av nettvirksomheten.  
I utgave 13 viste NettOpp til en analyse som 
dokumenterte at Statkraftselskapet Trondheim  
Energis lovnad om innen fem år å redusere 
snittariffen i Nordvest-Norge med 30 prosent, 
er helt urealistisk. I samme utgave viste vi 
også til et oppslag i Adresseavisa der det går 
fram at Trondheim Energi nå hadde lagt alle 
oppkjøpsplaner på is. 

At Statnett melder seg ut av EBL ble kjent  
i NettOpp nr. 10. Det var en sak FSN har 

kjempet for i mange år. 

«Den steRkestes Rett»
I oktober presenterte NettOpp en rapport fra 
ECgroup om «aktuelle tariffutfordringer 2009» 
som var finansiert av FSN og KS Bedrift.  
Rapporten støttet oppfatningen av at tarif-
fering av nett-tjenester er den sterkestes rett, 
og at uttakskundene taper slik tarifferingen av 
nettjenestene praktiseres i dag. Fordelingen er 
et politisk spørsmål som handler om fordeling, 
og det antydes i rapporten at dagens praksis 
delvis kan sies å være knyttet til tradisjoner  

og ulike makt-/allianseforhold. 

PROFIlenDRIng
De siste utgavene av NettOpp i 2009 var 
preget av styrets beslutning om navneendring 
og det ekstraordinære årsmøtets tilslutning i 
desember. Fra 1. januar 2010 var navne- og 
profilendringen et faktum, og NettOpp fram-
sto også i ny drakt. 

De første utgavene av NettOpp i ny  
drakt var preget av Justervesenets pålegg 
om målerbytte i forkant av AMS, om kompe-
tanseforskriften som en distriktsfiendtlig 
forskrift og NVEs tolkning av regelverket  
om nøytralitet. 

www.defo.no
I forbindelse med navne- og profilendringen 
ble det produsert en helt ny hjemmeside for 
Defo. Det nye nettstedet ble basert på siste 
versjon av eksisterende publiseringsløsning 
og med målsetning om at www.defo.no  
skal være:
 
•	 bindeledd	til	medlemmene

•	 brukes	aktivt	av	media

•	 rekruttere	og	informere	potensielle	 
nye medlemmer

I den nye hjemmesida opererer vi ikke med 
et lukket medlemsområde, blant annet med 
den begrunnelse at det er lite som framstår 
som lukket i Defo. Det ble heller ikke videre-
ført en del andre funksjoner som ble vurdert 
som unødvendige. Isteden ble det prioritert 
å synliggjøre hvordan Defo framstår i media, 
tilrettelegging for media med bildebank og 
pressemeldinger og enkle framstillinger av  
det som er mest aktuelt for Defos medlemmer  
og tilgang til utredninger, påminnelser og 
lignende. I tillegg ble det lagt vekt på å  
synliggjøre hvordan man blir medlem i Defo 
og kontaktmuligheter. 

Hjemmesida vil utbedres og oppdateres  
etter behov og utvikling av nye tekniske  
muligheter som kan være til nytte for Defo  

og våre medlemmer. 

«Fordelingen er et 
politisk spørsmål»
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Eksterne medier
I tillegg til de mediene som Defo selv  
utgir, er de viktig at organisasjonen er  
synlig i aviser, fagpresse og radio/tv  
der aktuelle energisaker presenteres  
og debatteres. Defo har en utstrakt  
mediekontakt og tar ofte initiativ til å  

sette dagsorden på saker vi er opptatt av. 

artikler og kommentarer
Noen eksempler på artikler og  
innlegg fra Defo: 

•	 Artikkel	om	anleggsbidrag	i	Europower	 
Avis av Knut Lockert.

•	 Intervju	med	Knut	Lockert	i	Teknisk	 
Ukeblad om at «distriktene subsidierer  
byene» når det gjelder nettvirksomhet. 

•	 Etter	konferansen	Energi	2009	hadde	 
også Knut Lockert en artikkel i Energi  
& Miljø med tittel «mange utfordringer  
– få løsninger».

•	 Styreleder	Eilif	Amundsen	advarte	i	 
NRK Troms og Finnmark mot Troms  
Krafts planer om å lage et nytt lands- 
dekkende kraftselskap. 

•	 I	Dagens	Næringsliv	var	Erik	S.	Winther	 
og Bjørn Skaret fra Defos omsetningsutvalg 
intervjuet om problemstillinger rundt om-
setning av elektrisk kraft, og Knut Lockert 

om «nei til lik nettleie».

Bilag i energi
I forbindelse med vårt årsmøte med fagdag 
lager fagbladet Energi et eget bilag om problem- 
stillinger som engasjerer Defo og våre med-
lemmer. I 2009 var bilaget på 24 sider og 
hadde som oppslag at «flere øysamfunn  
krever sjøkabel». Av innholdet ellers kan 
nevnes at daglig leder Knut Lockert «ønsker 
omfordeling av nettkostnadene», en presentasjon  
av fagutvalgene med ledernes syn på aktuelle 
saker og om at «Finnmark stagnerer uten  
nytt kraftnett». 

V
irksom

heten
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Fra Fsn til Defo

Det var i november 2009 at styret foreslo  
at Forum for Strategisk Nettutvikling,  
FSN skulle skifte navn til Distriktenes  
energiforening, Defo med virkning fra  
1. januar 2010. 

På ekstraordinært årsmøte den  
9. desember ble navneendringen vedtatt  
og det ble igangsatt et stort arbeid med  
omprofilering og presentasjon av den 

«nye» foreningen. 

Slik framstår Defo: 
lOgOen kan forklares som et symbol på 
distriktsnorge med fjelltopper, fjordarmer og 
løvblad i skog. Fargen er også illustrerende for 
natur og ren energi. 

Navnet skal fortelle at Defo er en forening 
som organiserer energiselskaper og ivaretar 
distriktenes interesser. 

naVnet skal skrives fullt ut slik:  
Distriktenes energiforening. 
Forkortelsen skrives Defo. 

Fra 1. januar 2010 har Distriktenes energiforening, Defo overtatt som betegnelse  
for den foreningen som best ivaretar distriktsenergiverkenes interesser i Norge.  
Navneendringen er en konsekvens av at både organisasjonen og omgivelsene 
har endret seg – og navnet er lettere å kommunisere overfor ukjente. 

Distriktenes energiforening Defo    •     ORG NR: 984 046 839     •     Postboks 1497  Vika, 0116 Oslo     •     post@defo.no     •     www.defo.no

Bjarne Langseth
redaktør

Tlf: 91 30 03 12
E-post: redaktor@defo.no

Distriktenes energiforening, Defo
Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo

www.defo.no

Besøksadresse: Haakon VII`s gate 9, Oslo

Visittkort_Bjarne.indd   1 21-01-10   15:07:37
Tlf: 91 18 77 13
E-post: knut.lockert@defo.no

Distriktenes energiforening, Defo
Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo

www.defo.no

Besøksadresse: Haakon VII`s gate 9, Oslo

Knut Lockert
daglig leder

Visittkort_Knut.indd   1 21-01-10   15:07:52

Distriktenes energiforening, Defo    •     Postboks 1497  Vika, 0116 Oslo    •     www.defo.no
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Profileringsmateriell for Defo:

Brosjyrer/annonser/ 
presentasjoner/hjemmeside

Distriktenes energiforening, Defo    •     Postboks 1497  Vika, 0116 Oslo    •     www.defo.no

Konvolutt_C4.indd   1 21-01-10   15:08:18

Klar tale – klarere profi l

Defo har vel 60 medlemmer spredt rundt i hele landet fra Honningsvåg i nord til Drangedal i sør. 
Hovedkontoret er i Oslo med en liten administrasjon, men med 6–8 aktive arbeidsutvalg har Defo 
en omfattende virksomhet. Utvalgene arbeider med utredninger, høringsuttalelser og vurderinger 
av alle aktuelle energisaker.

Distriktenes energiforening
Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo
Tlf. 91 18 77 13 / Mail: knut.lockert@defo.no
www.defo.no

SOM MEDLEM AV DEFO SPILLER DU PÅ HJEMMEBANE!

Distriktenes energiforening, Defo, erstatter Forum 
for Strategisk Nettutvikling, FSN, fra 1. januar 2010. 

Med en klarere profi l skal organisasjonen fortsette å være klar i tale og handling. 
Hovedoppgaven er å styrke medlemsbedriftenes rammevilkår og på den måten 
bidra til lokal næringsutvikling. 

Annonse_210x297_Energi.indd   1 12-01-10   10:19:51

Velkommen hjem!

Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes 
rammevilkår og på den måten bidra til lokal næringsutvikling.

Distriktenes energiforening ønsker alle 
distriktsenergiverk velkommen hjem.
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Årsmøte 2010
med fagdag

STOKMARKNES 15.–17. JUNI 2010

NY FORNYBAR OG NETTUTVIKLING
• Agnar Aas, Auke Lont, Erling Sande
• Utfl ukt til Raftsundet og Trollfjorden
• Ledsagertur til Nyksund
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Presentasjon 11. november 2009 Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert

Viktigste utfordringer videre 
for energibransjen

Møte statsråd Terje Riis-Johansen 09.11.2009• Tilknytningsplikt for produksjon
• Tinn energi (Rukan)
• Indre Hardanger Kraftlag
• Lokalpolitiske utfordringer
• Kostnadene må synliggjøres
• Utjevning av nettleien – landstariff?

Aktuelle utfordringer for Defo

Presentasjon 11. november 2009 Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert

63 Medlemmer

Defos hovedoppgave 
er å styrke medlems-
bedriftenes ramme-
vilkår og på den 
måten bidra til lokal 
næringsutvikling

Presentasjon 11. november 2009 Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert
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Distriktenes mann
«Levandes lokalsamfunn» har vært Eilif Amundsens valgspråk siden han 
stilte seg i spissen for distriktsopprøret om sentralnettets utstrekning i 
desember 2001. Nå er han «levandes» opptatt av at organisasjonen skal 
tilpasse seg en ny tid.

Forum for Strategisk Nettutvikling har vokst 
og tidene har endret seg, men fortsatt er Eilif 
like opptatt av at organisasjonen skal være  
«levandes» opptatt av energiforhold i distriktene.

– Når navnet nå er blitt Distriktenes energi-
forening, så er det en konsekvens både av at 
organisasjonen har endret seg og at omgivelsene  

har endret seg, sier Eilif. – I tillegg er det  
lettere å forklare Distriktenes energiforening 
enn Forum for Strategisk Nettutvikling for de 
som ikke kjenner oss fra før.

– Det er lenge siden vi var en opprørs- 
organisasjon som arbeidet for å løse en  
sak om strategisk nettutvikling. Nå er vi en 
bransjeorganisasjon som blir hørt og lyttet  
til i alle sammenhenger som er aktuelle for  
en medlemsorganisasjon innenfor denne 
bransjen. Vi er også noe mer enn et forum, vi er 
en forening for distriktsenergiverkene i Norge.

hjeM tIl DeFO
Og slik bør det være. Eilif er sikker på at  
medlemmene i FSN føler seg godt hjemme  
i Distriktenes energiforening, Defo. For FSN 
har jo egentlig alltid arbeidet for å forene 
distriktenes kamp for å kunne utnytte den 
kompetanse, de ressurser og muligheter  
som ligger i distriktene.

– Jeg tror også at mange ikke-medlemsverk  
i distriktene nå kan nikke fornøyd og føle at de 
kan komme «hjem» til distriktenes egen energi- 
forening. En forening som ivaretar distrikts-
energiverkenes og ikke minst distriktenes 
interesser.

lIke uReDD
Eilif er ikke redd for at navneendringen skal 
endre på FSNs kampprofil.

– Vi har alltid vært en organisasjon som har 
kjempet for medlemmenes interesser med 
klare ord og handlinger. Vi vil fortsette med å 
kalle en spade for en spade og spissformulere 
oss der det er nødvendig – men ingen har 
kunnet arrestere oss på faglige spørsmål, og 
det skal de heller ikke gjøre i framtida, sier 
styreleder Eilif Amundsen.

«Vi vil fortsette  
med å kalle en  

spade for en spade»
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Åtte år som Fsn
Forum for Strategisk Nettutvikling, FSN, ble unnfanget i misnøyens navn  
og stiftet den 12. 12. 2001. Bakgrunnen var konflikten om sentralnettets 
utstrekning og kostnadsfordelingen i sentralnettet som utløste en splittelse 
mellom utkantene og de sentrale strøk i Norge.

Det ble satt inn betydelige ressurser fra  
distriktene for å hindre at store regioner i  
utkantnorge ble fratatt sentralnettstilknytningen,  
og flere selskap meldte seg ut av SFO (Stat-
nettkundenes Fellesorganisasjon). NVE hadde 
etter sterkt press fra «bransjen» representert 
ved SFO vedtatt en betydelig innskrenking av 
sentralnettet med spesielt store økonomiske 
konsekvenser i nord. 

I 1998 besluttet OED en reversering av 
NVEs vedtak og en utstrekning av sentral-
nettet som var omtrent uendret fra det  
opprinnelige, men kampen om kostnads-
fordelingen i sentralnettet fortsatte i andre 
former. Først og fremst gjennom strid om  
tariffering og tariffstruktur.

MÅtte ORganIseRe seg
Utkantverkene hadde i stor grad vunnet fram 
med argumentene om sentralnettets utstrekning,  
men etter 2000 klarte produsentene å oppnå 
betydelige fordeler på bekostning av nett-
selskapene og forbrukerne gjennom nordisk 
tariffharmonisering.

Det ble klart for flere av «de utmeldte» at en 
uorganisert gruppe av nettselskap i utkantnorge  
ville ha små muligheter til å få gjennomslag 

for sine synspunkter og interesser både hos 
myndighetene og hos store sentrale aktører 
og organisasjoner. Den 12. 12. 2001 møtte 
23 «utmeldte» på Sandtorgholmen Hotell i 
Harstad kommune og stiftet FSN. De var alle 
enige om at det nå altfor lenge hadde pågått 
en utarming av utkantnorge.

nesten tReDOBlet
Fra de 23 som var med å starte FSN har 
organisasjonen nå vokst til 63 medlems-
bedrifter. Det skyldes ikke minst fusjonen 
med IDE-gruppen (Informasjonstjenesten for 
Distrikts-Energiverkene). Allerede mot slutten 
av 2002 ble det inngått en samarbeidsavtale 
med IDE-gruppen, og våren 2003 skjedde 
fusjonen mellom de to organisasjonene. Fra 
januar 2003 har FSN også hatt en formell 
samarbeidsavtale med KS Bedrift.

Medlemstilgangen har vært god og oppgavene  
vokste. I 2008 vedtok derfor styret å ansette 
daglig leder, og i august samme år tiltrådte 
Knut Lockert som FSNs første daglige leder 
på heltid. Med dette gikk FSN inn i en ny fase.

Med endringen av navn til Distriktenes 
energiforening, Defo, har organisasjonen fra  
1. januar 2010 gått inn i enda en ny fase. 

På Sandtorgholmen Hotell ble FSN sfiftet den 12. 12. 2001.
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«Organisasjonen har vokst fra 

23 til 63 medlemsbedrifter»

Regnskap



34

R
egnskap

Resultatregnskap

DRIFtsInntekteR Og DRIFtskOstnaDeR 31.12.09 31.12.08

Driftsinntekter

Salgsinntekt 3 493 949 3 174 360

Annen driftsinntekt 317 800 436 397

Sum driftsinntekter 3 811 749 3 610 757

Driftskostnader

Lønnskostnad 1 989 393 1 807 337

Annen driftskostnad 1 901 379 1 321 178

Sum driftskostnader 3 890 772 3 128 515

DRIFTSRESULTAT -79 023 482 242

FInansInntekteR Og FInanskOstnaDeR

Finansinntekter

Annen renteinntekt 49 786 92 814

Sum finansinntekter 49 786 92 814

Finanskostnader

Annen finanskostnad 564 120

Sum finanskostnader 564 120

NETTO FINANSPOSTER 49 222 92 694

Ordinært res. før skattekostnad -29 801 574 936

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Ordinært resultat: Underskudd –09 -29 801 574 936

Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0

ÅRSRESULTAT	(underskudd) -29 801 574 936

Overføringer

Overføring annen egenkapital -29 801 574 936

SUM OVERFØRINGER -29 801 574 936
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Eilif Amundsen Terje Enes Jan-Erik Brattbakk Per Erik Ramstad Andres Sætre

Balanse pr. 31.12.09

eIenDeleR 31.12.09 31.12.08

Anleggsmidler

Anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer 0 0

Kundefordringer / andre fordringer -12 896 35 491

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 586 183 1 482 133

Forsk.betalte kostnader

Sum omløpsmidler 1 573 287 1 517 624

SUM EIENDELER 1 573 287 1 517 624

egenkaPItal Og gjelD

Egenkapital

Innskutt egenkapital 0 0

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 994 738 1 024 539

Sum opptjent egenkapital 994 738 1 024 539

SUM EGENKAPITAL 994 738 1 024 539

Gjeld

Avsetning for forpliktelser 0 0

Annen langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 213 190 59 093

Skyldig offentlige avgifter 86 111 62 166

Annen kortsiktig gjeld 279 248 371 826

Sum kortsiktig gjeld 578 549 493 085

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 573 287 1 517 624
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«Velkommen hjem»

Medlemmene
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samfunnsansvar under press

Strømbrudd	i	desember	og	i	februar	satte	
forsyningssikkerheten	for	55	000	mennesker		
i	Lofoten	og	Vesterålen	under	press.
–	Det	store	samfunnsansvaret	som	ligger	

hos	et	lokalt	nettselskap	er	under	hardt	press	
når	regionalnett	krever	enorme	investeringer	
på	grunn	av	økende	vekst	i	lokalsamfunnet,		
sier	adm.	direktør	Jacob	N.	Jacobsen	i	
Trollfjord	Kraft	AS,	som	mener	at	den	beste	
løsningen	er	at	Lofotringen	innlemmes	i		
sentralnettet. 

Feil og komisk

–	Samfunnsøkonomisk	må	jo	dette	være	både	
feil	og	komisk,	sier	elverksjef	Odd	Langlie	i	
Høland	og	Setskog	Elverk	etter	pålegg	fra		
Justervesenet	om	å	bygge	ut	mekaniske	
målere	i	forkant	av	AMS-innføring.	
Han	får	støtte	både	fra	Rakkestad	Energi		

og	Tinn	Energi	som	er	i	samme	situasjon	og	
har	samme	mening	om	saken.	
Rakkestad	Energi	v/	adm.	direktør	Olav	Vik	

sier	blant	annet	i	et	brev	til	Justervesenet:	
«Vi	føler	det	nå	blir	feil	i	forhold	til	sam-

funnsøkonomiske	betraktninger	å	framskynde	
utskiftning	av	de	resterende	224	målerne	uten	
at	det	blir	tilrettelagt	for	2VK-kommunikasjon	i	
henhold	til	kommende	forskriftskrav.»

kraftgave til skole
Adm.	direktør	Oddbjørn	Samuelsen	i	Repvåg	
Kraftlag	i	Honningsvåg	overrakte	18	montør-
kofferter	til	VG2	elektro	ved	Nordkapp	maritime	
fagskole	og	videregående	skole.	Hver	koffert	
har	en	verdi	av	5	000	kroner	og	er	sponset	av	
Luostejok	Kraftlag,	Nordkyn	Kraftlag	og	Repvåg	
Kraftlag.	Dette	har	kraftselskapene	gjort	for	å	
sikre	rekrutteringen	til	bransjen.	
–	Vår	bransje	er	avhengig	av	at	fagfolk	utdannes		
lokalt.	De	som	har	lokal	tilknytning	blir	stabil	
arbeidskraft.	Derfor	støtter	vi	skolen,	sier		
Oddbjørn	Samuelsen	til	selskapets	hjemmeside.	

Medlemsglimt

Det største som har skjedd

–	Dette	initiativet	er	det	største	som	har	skjedd		
i	Finnmark	siden	elektrifiseringen,	sa	adm.	
direktør	Per-Erik	Ramstad	da	han	presenterte	
dannelsen	av	Finnmark	Kraft	AS.	
Kraftselskapet	ble	dannet	i	samarbeid	med	

kraftselskapene	i	Finnmark,	Nord	Troms	og	
Finnmarkseiendommen	(FeFo).	
Formålet	med	Finnmark	Kraft	AS	er	å	utvikle,		

bygge,	eie	og	drive	produksjonsanlegg	for	
fornybar	energi	i	Finnmark.	Tanken	er	at	man	
sammen	skal	kunne	realisere	flere	og	større	
prosjekter	enn	deltagerne	kan	hver	for	seg.	

Foto: ALtA KRAFtAG
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nøytralitet foran beredskap

NVE	har	trukket	nøytralitets-	hensyn	foran	
beredskapshensyn	når	de	krever	egen	
internettside	for	nettselskap	i	konsern,	mener	
Ringeriks-Kraft	som	tviler	på	at	dette	kravet	er	
hjemlet	i	§	7–1.
Den	21.	april	i	fjor	sendte	NVE	ut	en	

veileder	om	nettselskapenes	nøytralitet	på	
Internett.	Fem	dager	før	hadde	Ringeriks-Kraft	
nøytralitetstilsyn	fra	NVE.	Avvik	ble	funnet	og		
lukket,	og	den	3.	juli	fikk	selskapet	skriftlig	
beskjed	fra	NVE	om	at	internettsiden	var	
klarert.	Den	16.	oktober	ble	nettsiden	som	var	
godkjent	3.	juli	beheftet	med	flere	avvik	etter	
nytt	tilsyn	fra	NVE.	
Det	går	fram	av	den	nye	veilederen	at	viktig	

informasjon	om	nettselskapets	virksomhet	som	
i	seg	selv	er	nøytral	ikke	kan	presenteres	på	en	
inngangsside	i	konsernet.
«Viktige	spørsmål	knyttet	til	strømforsyning,		

blant	annet	informasjon	om	beredskapsforhold		
og	strømbrudd	må	dermed	fjernes	fra	
konsernsiden.	Her	har	NVE	etter	vår	mening	
trukket	nøytralitetshensyn	foran	beredskaps-
hensyn»,	skrev	Ringeriks-Kraft	blant	annet	i		
et	brev	til	NVE.	

trivsel
Defo-medlem	Høland	og	Setskog	Elverk	har		
i	mange	år	hatt	et	imponerende	lavt	syke-	
fravær.	Trivsel	på	jobben	og	en	god	miks		
mellom	kvinner	og	menn	i	staben	er	momenter		
som	gjør	miljøet	godt,	går	det	fram	av	en	
reportasje	i	Indre	Akershus	Blad.
–	Vi	trives	veldig	bra	på	jobben.	Hvis	vi	

hangler	litt	en	dag,	kommer	vi	på	jobb	likevel.	
Terskelen	for	å	melde	forfall	er	høy.	Vi	vet	
at	andre	må	utføre	oppgavene	eller	at	vi	må	
skuffe	kundene	hvis	vi	ikke	er	på	jobb,	sier		
et	par	av	de	ansatte	til	avisa.

Vant i høyesterett

Kvinnherad	Energi	vant	over	staten	i	Høyesterett.		
Det	mener	adm.	direktør	Terje	Enes	var	en	selvfølge.	
–	Det	er	misbruk	av	maktapparatet	når	man	

må	til	Høyesterett	for	å	få	stadfestet	noe	som	
allerede	er	avklart,	sa	Terje	Enes	til	NettOpp.
	
StANSEt ArBEIDEt
Det	var	i	januar	2007	at	Fylkesmannen	i	Horda-	
land	besluttet	å	stanse	Kvinnherad	Energis	
arbeid	med	oppgradering	av	et	mindre	kraft-
anlegg	opprinnelig	bygd	i	1920	i	det	som	fra	
2005	var	et	vernet	landskapsområde.	Energi-
selskapet	hadde	de	nødvendige	tillatelser	fra	
Olje-	og	energidepartementet,	Miljøvern-	
departementet	og	NVE.	Fylkesmannen	besluttet		
imidlertid	å	stanse	arbeidet	etter	plan-	og		
bygningsloven	fordi	de	mente	dette	var	et	
større	bygg-	og	anleggsarbeid	som	krevde		
at	reguleringsplan	måtte	utarbeides.
	
VANt, tAPtE OG VANt
Energiselskapet	reiste	sak	mot	staten	v/Miljø-
verndepartementet.	Tingretten	fant	pålegget	
om	stansing	ugyldig	og	at	staten	er	ansvarlig	
for	økonomiske	tap	som	selskapet	ble	påført	
på	grunn	av	det	ugyldige	vedtaket.	Lagmanns-
retten	frifant	imidlertid	staten,	men	Kvinnherad	
Energi	anket	til	Høyesterett	og	ankeutvalget	
slapp	saken	gjennom.
Høyesteretts	flertall	fant	at	vedtaket	om	å	

stanse	arbeidene	var	basert	på	feil	forståelse	
av	plan-	og	bygningsloven	§	113	jf.	§	23	nr.	1	
når	manglende	reguleringsplan	ble	brukt	som	
generell	begrunnelse	for	å	stanse	et	ellers	lovlig		
arbeid	for	derved	å	håndheve	kommunens	
plikt	til	å	utarbeide	reguleringsplan.	Tingrettens		
dom	ble	enstemmig	stadfestet	for	så	vidt	
angår	ugyldighet	og	erstatning.
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eIlIF gjenValgt sOM styReleDeR
Eilif Amundsen fra Hålogaland Kraft AS 
ble gjenvalgt som styreleder på FSNs  
årsmøte 22. april. Jan-Erik Brattbakk fra  
Ringeriks-Kraft AS ble valgt som nytt styre- 
medlem etter Erik S. Winther fra Gud-
brandsdal Energi AS, og Arvid Bekjorden 
fra Stranda Energi AS er nytt varamedlem 
til styret. Andres Sætre fra Tinn Energi AS 
ble gjenvalgt som styremedlem.

FagkunnskaP tIl Fsn-styRet
Det er solid erfaring og fagkunnskap som 
ble tilført FSN-styret gjennom nettsjef 
Jan-Erik Brattbakk fra Ringeriks-Kraft. 
Hele sitt yrkesaktive liv har Jan-Erik vært 
knyttet til energibransjen og gjennom 
sentrale arbeidsoppgaver har han tilegnet 
seg kunnskaper som har gjort ham til en 
verdifull ressurs for FSN og nå Defo. 

MaRkeRt Og klaR
Adm. direktør Erik S. Winther har markert 
seg med klare uttalelser og markante  
meninger i tråd med FSNs kultur og tradisjon.  
Selv om Erik nå har forlatt styret i FSN, 
så vil han fortsatt la seg høre og utføre 
en jobb for organisasjonen. Han har selv 
tatt initiativet til og sitter som leder av, det 
nyopprettede omsetningsutvalget i Defo.

glimt fra årsmøtet 2009
FSNs årsmøte med fagdag ble i 2009 avholdt på Beitostølen med Valdres 
Energiverk AS og VOKKS som arrangør.  Arrangementet ble en god og  
vellykket blanding av faglig påfyll, nyttige diskusjoner, formelle vedtak  
og uformelle sammenristinger av ulike bransjemennesker. 
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Arne Nybråten smører med  
VOKKS og har fått opp farta. 

«... og uformelle 

sammenristinger»

Musikalsk fyrverkeri fra Valkyrien 
Allstars, som underholdt på festen. 

De lokale arrangørene Arne Nybråten fra VOKKS og Bjørg Brestad 
fra Valdres Energiverk AS i finstasen under middagen. 
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Medlemsoversikt

alta kRaFtlag a/l  (6)
Markveien	46,	9509	Alta
Per Erik ramstad
per.ramstad@altakraftlag.fm.no

anDøy eneRgI as  (8)
8484	Risøyhamn
Kåre Gjøvik
kgjoevik@andoy-energi.no

ÅRDal eneRgI kF  (35)
Pb.233,	6882	Øvre	Årdal
Jørgen Luggenes
jtl@ardal-energi.no

auRlanD eneRgIVeRk as  (32)
Pb.94,	6886	Lærdal
Arne Harald tønjum
arne-harald.tonjum@laerdalenergi.no

Ballangen eneRgI as  (13)
Postboks	53,	8546	Ballangen
Wiggo Knutsen
wiggo@ballangen-energi.no

BInDal kRaFtlag al  (20)
7980	Terråk
Kolbjørn Botnmark
kolbjorn@bindalkraftlag.no

DRageFOssen  
kRaFtanlegg as  (16)
Pb.	20,	8251	Rognan
truls Paulsen
truls.paulsen@dragefossen.no

DRangeDal eVeRk kF  (63)
Gudbrandsveien	7,	3750	Drangedal
Jan Gunnar thors
jan.gunnar@drangedaleverk.no

eVenes 
kRaFtFORsynIng as  (11)
Pb.	24,	8539	Bogen	i	Ofoten
tony Svendgård
tony.svendgard@eveneskraft.net

FlesBeRg 
elektRIsItetsVeRk as  (55)
Sentrum,	3623	Lampeland
Pål rønning
pal.ronning@fe.no

FORsanD elVeRk kB  (62)
4110	Forsand
roald Madsen
roald@forsandelverk.no

guDBRanDsDal eneRgI as  (30)
Postboks	93,	2639	Vinstra
Erik S. Winther
esw@ge.no

hallIngDal kRaFtnett as  (41)
Sentrumsbygget,	3580	Geilo
Kåre trillhus
kare.trillhus@hallingdal-kraftnett.no

hÅlOgalanD kRaFt  (9)
Rødbergveien	14,	9480	Harstad
Svein Heide
svein.heide@hlk.no

haMMeRFest eneRgI as  (3)
9613	Hammerfest
Jon Eirik Holst
j-eh@hammerfestenergi.no

heMseDal eneRgI  (39)
3560	Hemsedal
Arne Fredriksen
arne@hemsedal-energi.no

hjaRtDal elVeRk  (58)
3692	Sauland
Halvor romme
halvor.romme@hjartdal-elverk.no

hølanD Og setskOg 
elVeRk a/l  (60)
1960	Løken
Odd Langlie
odd.langlie@hsev.no
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FlesBeRg 
elektRIsItetsVeRk as  (55)
Sentrum,	3623	Lampeland
Pål rønning
pal.ronning@fe.no

FORsanD elVeRk kB  (62)
4110	Forsand
roald Madsen
roald@forsandelverk.no

guDBRanDsDal eneRgI as  (30)
Postboks	93,	2639	Vinstra
Erik S. Winther
esw@ge.no

hallIngDal kRaFtnett as  (41)
Sentrumsbygget,	3580	Geilo
Kåre trillhus
kare.trillhus@hallingdal-kraftnett.no

hÅlOgalanD kRaFt  (9)
Rødbergveien	14,	9480	Harstad
Svein Heide
svein.heide@hlk.no

haMMeRFest eneRgI as  (3)
9613	Hammerfest
Jon Eirik Holst
j-eh@hammerfestenergi.no

heMseDal eneRgI  (39)
3560	Hemsedal
Arne Fredriksen
arne@hemsedal-energi.no

hjaRtDal elVeRk  (58)
3692	Sauland
Halvor romme
halvor.romme@hjartdal-elverk.no

hølanD Og setskOg 
elVeRk a/l  (60)
1960	Løken
Odd Langlie
odd.langlie@hsev.no

InDRe haRDangeR kRaFtlag as  (43)
Pb.33,	5782	Kinsarvik
Harald Sandvik
harald.sandvik@ihk.no

jOnDal eneRgI kF  (44)
Postboks	5,	5629	Jondal
John Birger Stavnes
john@jondalenergi.no

kRøDsheRaD eVeRk kB  (50)
Norefjellveien,	3536	Noresund
Gustav Kalager
gustav.kalager@krodsherad-everk.no

kVInnheRRaD eneRgI as  (47)
5464	Dimmelsvik
terje M. Enes
terje@kvinnherad-energi.no

luOstejOk kRaFtlag a/l  (5)
Postboks	104,	9711	Lakselv
Sverre Pedersen
sverre@lkal.no

lusteR eneRgIVeRk as  (33)
Gaupnegrandane,	6868	Gaupne
Anders Molland
anders.molland@lusterenergiverk.no

læRDal eneRgI as  (31)
Pb.94,	6886	Lærdal
Arne Harald tønjum
arne-harald.tonjum@laerdalenergi.no

Meløy eneRgI as  (17)
Kystveien	4,	8150	Ørnes
Karsten I. Hansen
firmapost@meloyenergi.no

MIDt nett BuskeRuD as  (51)
Nedmarken,	3370	Vikersund
Eivind Dybendal
eivind.dybendal@midtnett.no

MO InDustRIPaRk as  (19)
Postboks	500,	8601	Mo	i	Rana
Bjørn Kleftås
bjorn.kleftaas@mip.no

MODalen kRaFtlag Ba  (38)
5729	Modalen
Per Bjarte Hanstveit
per.b.hanstveit@no.ibm.com

naRVIk eneRgInett as  (12)
Teknologiveien	2,	8517	Narvik
Per Harald Ottestad
pho@narvik-energi.no

nesset kRaFt as  (24)
6460	Eidsvåg	i	Romsdal
Hans Gikling
hans@nessetkraft.no

nORD-salten kRaFtlag a/l  (14)
8276	Ulvsvåg
Asbjørn Hansen
asbjorn.hansen@nordsalten-kraft.no

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

nORDMøRe eneRgIVeRk as  (23)
Pb.	2260,	6506	Kristiansund
Knut Hansen
knuth@neas.mr.no

nORe eneRgI as  (48)
3630	Rødberg
Ola Bergheim
ola@nore-energi.no

ODDa eneRgI as  (45)
Pb.74,	5751	Odda
Per Bjarne Mosdal
per-bjarne.mosdal@oddaenergi.no

ORkDal eneRgI as  (21)
Megardsvegen	1,	7320	Fannrem
Per rønning
per@orkdalenergi.no

RakkestaD eneRgIVeRk as  (61)
Postboks	103,	1891	Rakkestad
Olaf Vik
olaf.vik@rakkestadenergiverk.no

RaulanD kRaFtFORsynIng  (57)
Pb.55,	3884	Rauland
Aksel thomassen
aksel@rauland-kraft.no

RauMa eneRgI as  (26)
Postboks	214,	6301	Åndalsnes
Bjørn Dybhavn
bjornd@rauma-energi.no

RePVÅg kRaFtlag a/l  (2)
Postboks	454,	9751	Honningsvåg
Oddbjørn Samuelsen
oddbjorn@repvag-kraftlag.no

RIngeRIks-kRaFt as  (49)
Serviceboks	22,	3504	Hønefoss
Jan-Erik Brattbakk
jan-erik.brattbakk@rik.no

ROllag elVeRk l/l  (54)
3626	Rollag
tore Skorhaug
tskorhaug@rollagelverk.no

RøDøy-luRøy kRaFtVeRk as  (18)
8186	Tjongsfjorden
Arne Lorentsen
arne.lorentsen@rlkraft.no

skjÅk eneRgI  (27)
2690	Skjåk
Aage Brenna
aab@sken.no

sOgnekRaFt as  (34)
Pb.3,	6891	Vik	i	Sogn
terje Bakke Nævdal
terje.naevdal@sognekraft.no

stRanDa eneRgIVeRk as  (28)
Ødegårdsvegen	123,	6200	Stranda
Arvid Bekjorden
arvid@strandaenergi.no

stRyn eneRgI as  (29)
Tinggata	3,	6783	Stryn
Jan træen
jan.traen@stryn-energi.no

sulDal elVeRk kF  (59)
Pb.134,	4239	Sand
Egil Bakke
eba@sev.no

sunnDal eneRgI kF  (25)
Mongstugata	9,	6600	Sunndalsøra
Jørund Kvande
jk@sunndalenergi.no

søR-auRDal eneRgI  (46)
2936	Begnadalen
Nils-Martin Sætrang
nils-martin.saetrang@sae.no

søRFOlD kRaFtlag a/l  (15)
Straumvassvn.	2,	8226	Straumen	
roald Hansen
roald.hansen@sorkraft.no

tInn eneRgI as  (56)
Postboks	94,	3661	Rjukan
Andres Sætre
andres.setre@tinnenergi.no

tROllFjORD kRaFt as  (10)
Nordnesveien	3,	8452	Stokmarknes
Jacob Normann Jacobsen
jacob@trollfjord.no

tyDal kOMMunale eneRgIVeRk  (22)
Pb.13,	7590	Tydal
Odd Georg Østbyhaug
odd-georg.ostbyhaug@tke-kf.no

uVDal kRaFtFORsynIng a/l  (53)
Pb.33,	3632	Uvdal
Arne Ottar Svendsen
arne-ottar.svendsen@uvdalkraft.no

ValDRes eneRgIVeRk as  (37)
2900	Fagernes
Bjørg Brestad
bjorg.brestad@veas.no

Vang eneRgIVeRk  (36)
Pb.	33	Elvang,	2975	Vang	i	Valdres
tor Masdal
tor.masdal@vangenergi.no

VaRangeR kRaFtnett as  (4)
Nyborgveien	70,	9815	Vadsø
Leif Edmund Jankila
leif.jankila@varanger-kraft.no

VOkks  (40)
Postboks	160,	2882	Dokka
Arne Nybråten
arne.nybraaten@vokks.no

yMBeR as  (7)
9152	Sørkjosen
Erling Martinsen
erling@ymber.no

øRteRen kRaFtVeRk  (42)
Lienveien	41,	3580	Geilo
Bjørn Skaret
bjorn@ustekveikja.no

øVRe eIkeR nett as  (52)
Pb.53,	3321	Vestfossen
Lars Øivind Andresen
lars.andresen@oeenergi.no



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




