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Mye kan bli bedre. Dagens struktur er ikke 
nødvendigvis optimal for vårt langstrakte land, 
og nå har vi sjansen til å bidra til en forbedring 
som vil tjene både kunder og eiere. 

Det er ikke så enkelt som noen ser ut til å 
mene, at alt blir så mye bedre bare vi slår oss 
sammen til store enheter. Verken økonomi eller  
leveringssikkerhet blir nødvendigvis bedre av 
at selskapene blir større. Dette har erfaring vist  
oss. Kunder og eiere kan lett ende opp som 
tapere dersom vi får sammenslåinger bare for 
størrelsens skyld. Men i noen tilfeller kan sam-
menslåinger være det eneste rette. Sammen-
slåinger støtter vi når fordelene for kunder og 
eiere er klart framtredende, og hensynet til et 
levende lokalsamfunn er tatt med i vurderingen.

Året 2011 har vi markert med «10 år» i vår 
logo og noen andre jubileumsaktiviteter, men 
først og fremst har 2011 vært et godt arbeids-
år. Mange store og mindre saker har preget 
vårt arbeid. 

I stadig større grad erfarer vi at Defo blir 
lyttet til og tatt på alvor. Det skyldes først og 
fremst veloverveide argumenter bygd på solid 
kompetanse – og en rett-på-sak-holdning 
med klar tale. Det er Defos varemerke og slik 
skal det fortsette. 

Et av de temaene som i stor grad har 
preget vårt arbeid gjennom hele året er AMS. 
Utgangspunktet var ikke det aller beste, 
spesielt etter statsrådens litt forhastede slut-
ning om en fremskynding av utrullingen for 

Midt-Norge, og en del andre svakheter med 
utkastene til AMS-forskrift. Defo brukte store 
ressurser på dette arbeidet, også her i sam-
arbeid med KS Bedrift Energi, og i dialog med 
NVE. Resultatet ble til å leve med, men det er 
store utfordringer fram mot 2017. De må løses 
med samarbeid og kompetanse. 

Gjennom hele året har leveringssikkerhet vært i 
fokus. Bergensregionen fikk omsider en løsning 
etter Hardangerutvalgenes imponerende jobb. 
Men resultatene viste også at konsesjonsmyndig- 
hetene og Statnett hadde gjort jobben sin på 
utmerket vis. Men samtidig må det sies at den 
best mulige løsning bare kan komme gjennom 
innspill fra de som kjenner hvor skoen trykker. 

Defos innspill om måten NVE regulerer 
nettselskapene på, handler om medlems-
bedriftenes erfaringer fra hverdagen. Dette må 
vi synliggjøre overfor NVE, OED og politiske 
myndigheter slik at forsyningen av denne livs-
viktige varen – strøm – sikres for alle landets 
kunder med et minimum av avbrudd. For å få 
dette til kan vi ikke ha et reguleringsregime 
som straffer nettselskaper for godt vedlike-
hold, eller som struper økonomien til selska-
pene når naturkreftene blir mer ødeleggende 
enn det er forsvarlig å planlegge for. Det vi 
trenger er gode insentiver for å bygge ut og 
vedlikeholde nettet på en best mulig måte. 
For å få det til trengs også tøffe reaksjoner 
overfor de som ikke gjør jobben sin, men  
ikke på en slik måte at viljen og muligheten  
til forbedringer blir fjernet. 

Nå er strukturen for norske energiselskaper satt under debatt. Det er vi 
svært glade for i Distriktenes energiforening. En god og konstruktiv debatt 
om struktur må nødvendigvis ta for seg helheten. Helheten er mer enn nett-
leien. Det handler like mye om arbeidsplasser, leveringssikkerhet og trygg-
het for distriktene. 



Året 2011 ble avsluttet av naturkraften Dagmar 
som skapte dønninger langt inn i det neste året. 
Konsekvensene av denne orkanen har synliggjort 
mye av det Defo i lang tid har advart mot. Både 
nettet og nettselskapenes økonomi er for lite  
robust til å møte framtidas varslede uværsfor- 
verring. «Villere, våtere, varmere» blir også  
vanskeligere for nettselskapene å takle. Det må  
det tas hensyn til for at kundene i vårt langstrakte 
og værharde land skal sikres sin livsviktige strøm-
tilførsel også i framtida. 

Infrastruktur er blant Norges aller største ut-
fordringer, og først og fremst er elektrisitetens 
infrastruktur en distriktsutfordring av dimensjoner. 
Fjord og fjell, avstander og spredt bosetning – slik 
er Norge skapt. Skal det bo folk i dette landet med 
tilnærmet samme levestandard i by og land, så må 
den elektriske livsnerven fungere. Mennesker som 
bor i nærhet og harmoni med våre store natur-
ressurser, må få muligheter til å skape verdier og 
velstand uten å måtte leve med så stor usikkerhet 
som mange gjør i dag.

Innledningsvis pekte jeg på en av de viktigste  
utfordringene vi ser for 2012 – strukturdebatten. 
Men det er også mange andre og viktige arbeids-
oppgaver som ligger foran oss. Noen kjenner vi, 
andre tar vi når de kommer. Det overordnende for 
Defo er at medlemsbedriftenes rammevilkår skal 
styrkes og at organisasjonen på den måten bidrar 
til lokal næringsutvikling. 

Selv etter en nødvendig omstrukturering i bran-
sjen må vi ha solide lokale energiverk i Distrikts-
Norge som kan være med å ivareta kompetanse  
og næringsutvikling i distriktene. Det krever nær-
het, styrke og samarbeid.

Eilif Amundsen

Styreleder
Defo skal fly mot nye høyder. Det krever samarbeid  
og kompetanse. 

Det handler om leveringssikkerhet og trygghet  
for distriktene. 

«Villere, våtere, varmere» blir også vanskeligere  
for nettselskapene å takle. 
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Etter årsmøtet Geiranger i mai 2011 har styret hatt følgende sammensetning:

Ifølge vedtektene skal styret bestå av 3–5 medlemmer med personlige vara- 
medlemmer. Funksjonstiden er to 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.

Styreleder

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

Varamedlem: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS

Nestleder

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

Varamedlem: Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag SA

Styremedlem 
ValdresEnergi AS 
Tlf: 99 28 71 17 / E-post: bjorg.brestad@valdresenergi.no
Varamedlem: Per Rønning, Orkdal Energi AS.

Styremedlem 
Rauma Energi AS 
Tlf: 40 41 67 14 / E-post: alf@rauma-energi.no
Varamedlem: Harald Sandvik, Hardanger Energi AS.

Styremedlem

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

Varamedlem: Arne Nybråten, VOKKS



Distriktenes energiforening, Defo        Postboks 1497 Vika 0116 Oslo    E-post: post@defo.no

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

Fagutvalgene utgjør kjernen i Defos arbeid. 
Utvalgene oppnevnes for å ta seg av spesielle 
arbeidsoppgaver for kortere eller lengre perio-
der, og er sammensatt av høyt kompetente fag-
folk fra medlemsverk og samarbeidspartnere.

De utfører et bredt arbeid med utredninger, 
høringsuttalelser og vurderinger av alle aktu-
elle energisaker.

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

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

Leder: Arne Nybråten, VOKKS

  Leder: Roar Eriksen, Hålogaland Kraft AS

  Leder: Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS

  Leder: Per-Erik Ramstad, Alta Kraftlag SA 

  Leder: Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS

 Leder: Ikke klar da årsmeldingen gikk i trykken

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

tatt retningslinjer både for utvalgene og for 
utvalgslederne. 

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

Årlig seminar
Foruten at utvalgene skal ha minst to møter 
i året, har styret også satt som krav at hvert 
utvalg skal arrangere et årlig seminar eller 
fagdag i tilknytning til utvalgets arbeid.  
Utvalgslederne rapporterer til daglig leder i 
Defo, og de har også ansvar både for at semi-
nar arrangeres, for oppdatering av årsrapport 
og for at møtereferat skrives. 

Det heter også i retningslinjene at utvalgets 
ledere kan og bør uttale seg til media i saker 
innenfor utvalgets ansvarsområde, der hvor 
det er anledning til dette. 



En rask sveip gjennom strategi og formål til  
et antall distriktsenergiverk utover vårt lang-
strakte land, avslører en bevissthet om ansvaret  
for den rollen samfunnet har gitt dem. 

Bidra med gnister
De fleste distriktsenergiverkene har nedfelt 
at de skal være med å bidra til en positiv 
samfunnsutvikling i sitt område. Hammerfest 
Energi har formulert det slik: «Vi skal bidra 
med gnister for å skape ny aktivitet og nye 
arbeidsplasser.» 

I Hålogaland Kraft skal det gnistre av  
begeistring. De er opptatt av å skape «vekst 
og begeistring i regionen». 

Sognekraft har blant annet en formulering 
om sine bidrag til lokalsamfunnet som går i 
retning av en tilbakebetaling til samfunnet: 
«Som ein viktig samfunnsaktør, ynskjer vi å 
bidra tilbake til lokalsamfunnet som gir oss 
anledning til å forvalte naturressursar og viktig 
infrastruktur.» 

Andre framhever at de skal bidra i utvikling, 
vekst og verdiskapning i eierkommunene, 
skape varige verdier og positiv samfunns-
utvikling. 

Lokal kompetanse
Å sikre lokale arbeidsplasser går igjen hos flere.  
Rakkestad Energi presiserer blant annet at de 
vil sikre lokale kompetansearbeidsplasser og 

Distriktsenergiverkene tar ansvar for menneskene i lokalsamfunnet. I mange 
tilfeller er de hjørnesteinsbedrifter som med sin nærhet skaper trygghet og 
forutsigbarhet – og er alltid tilstede. 

lærlingplasser – og beholde ressurspersoner i 
lokalsamfunnet. Det handler om lokal tilstede- 
værelse, nærhet og trygghet. «Kortreist ser-
vice», kalles det i Rakkestad. «Nærhet ved å 
ta vare på hverandre internt i selskapet, og 
være nær kundene våre gjennom lokal tilstede- 
værelse», sier Repvåg Kraftlag i Honningsvåg. 
Nordmøre Energiverk i Kristiansund sier «Du 
kan stole på en du kjenner».

Ta ressursene i bruk
Distriktsenergiverkenes strategi for den  
lokale satsingen har solid støtte på høyeste 
politiske plan. Regjeringens målsetting med 
distrikts- og regionalpolitikken er blant annet 
at «ein aktiv og målretta distrikts- og regional- 
politikk skal medverke til verdiskaping,  
arbeidsplassar og velferd der folk bur», og  
«å sikre likeverdige levekår og ta ressursane  
i heile landet i bruk». 

Adm. direktør Olaf Vik i Rakkestad Energi AS 
vil sikre lokale kompetansearbeidsplasser og 
lærlingplasser – og beholde ressurspersoner i 
lokalsamfunnet. 





MEDLEMMER:

Viktige saker for nettreguleringsutvalget i 2011 
har vært selskapenes inntektsrammer, konse-
kvenser av endringer i reguleringen, bruk av 
skjønn, og arbeidet med kompetanseheving 
blant medlemsbedriftene.  Nettregulerings-
utvalget  jobber for å få løftet det generelle 
inntektsrammenivået til nettselskapene, og  
for at grunnlaget for fordeling er de reelle 
kostnadsdrivere for nettvirksomheten. 

Flere nettselskaper sendte klager til NVE på 
varsel om inntektsramme for 2011. De viktigste  

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. 

argumentene i klagene var henvisning til Von 
der Fehr-rapporten og bruk av skjønn. I denne 
rapporten tilrådes blant annet at DEA-modellen  
ikke benyttes mekanisk ved fastsettelse av 
kostnadsnorm. Klagerne anmodet blant annet  
på denne bakgrunn at det utvises skjønn, spes- 
ielt ved utplukk av frontselskap for bruk i DEA- 
modellen. Det ble også krevd fra Defo og KS 
Bedrift Energi at Krødsherad Everk måtte ut fra 
de sammenlignende analysene for 2011, slik de 
ble for 2010, fordi rapporterte kostnader var  
atypisk sammenlignet med resten av bransjen. 

Defo og KS Bedrift Energi sendte et felles inn-
spill til NVE om videreutvikling av modell for 
fastsetting av kostnadsnormer for regional- og 
sentralnett. Her påpekes blant annet behovet 
for å synliggjøre konsekvensene av endringer  
i reguleringen. 

Usikkerheten i en beregningsmodell bør tilsi 
at beregningsresultatene bør kunne justeres 
slik at utfallsrommet for beregnet effektivitet 
blir smalere enn det de rene beregningene 
viser. Ved store endringer for enkeltselskap  
på grunn av modellendringer bør endringene 
tas over flere år. 

I brevet blir det også vist til de to organi-
sasjonenes kommentarer til «von der Fehr-
rapporten». Det ble pekt på at rapporten ikke 



i tilstrekkelig grad påpeker forskjellen mellom 
distribusjonsnettet og regional- og sentralnettet. 

«Regional- og sentralnettet er preget av større  
investeringer/utbygginger med ujevne mellom- 
rom, og også at det er store forskjeller mellom 
de store sammenhengende nettområdene og 
de minste «nettene» som består av noen få 
stasjonskomponenter. Slik sett er det på sin 
plass at NVE ser spesielt på en videreutvikling 
av reguleringen av disse nettnivåene», heter 
det i brevet. 

Defo og KS Bedrift Energi ga i en hørings-
uttalelse til NVE uttrykk for at de ønsker mer 
bruk av skjønn i nettreguleringen. «En regu-
leringsmodell er generell og man må forvente 
at denne tidvis slår uventet eller galt ut for et 
enkeltverk. Ved bruk av skjønn kan man kor-
rigere for dette.»

Organisasjonene var også positiv til at  
NVE allerede har brukt slikt skjønn ved vedtak 
for 2010 og ved korrigering av varsel for 
2011. «NVE bruker i realiteten skjønnsmessig 
vurdering ved valg av modell for å fastsette 
inntektsrammene», heter det i høringsbrevet. 
Defo og KS Bedrift Energi presiserer at de 
ikke ønsker en sterkere forskriftsmessig  
formalisering av modellen, men ser det som 
en fordel at den kan utvikles basert på erfa-
ringer og kunnskap i dialog med bransjens 
organisasjoner. 

Leder av Defo / KS Bedrift Energis Nett-
reguleringsutvalg, Arne Nybråten, gjorde 
beregninger av konsekvensen for flytting 
av regionalnettene til Hadeland Energinett 
og Lærdal Energi til beregningsmodell for 
distribusjonsnett i vedtak om inntektsrammer 
for 2010. 

Dette viser at Hadeland Energinett får  
redusert inntektsrammen med 1,8 millioner, 
og Lærdal Energi får redusert sin inntekts-

ramme med 1,1 millioner kroner som følge 
av flyttingen. Dette er beløp som betyr svært 
mye for små selskap. 

To dager i november var Defo og KS Bedrift 
Energis ekspertise på nettregulering samlet 
for å skaffe seg ytterligere kompetanse, og  
for å regne på konsekvenser for enkelt- 
medlemmer. For å øke nytteverdien deltok 
også Svein Sandbakken fra EC-Group og 
Johannes Kristoffersen fra Troms Kraft Nett. 

Utvalgets leder Arne Nybråten mente det 
er viktig at vi får en breiere kompetanse på 
nettregulering slik at flere kan forstå DEA- 
modellen og konsekvensene av NVEs regule-
ring for de enkelte selskaper. 

Nybråten presiserer viktigheten av å kunne 
se på effekten av endringer som NVE gjør.  
Det ble blant annet vist til NVEs foreløpige 
varsel om inntektsramme for 2012 og problem- 
stillinger rundt flytting av regionalnett til  
modell for distribusjonsnett. 

I et brev til NVE skriver Arne Nybråten blant 
annet: «Det er etter min mening fullstendig 
ulogisk at «effektiv» kostnad for bygging og 
drift av et regionalnett skal påvirkes av distri-
busjonsnettets sammensetning og oppgaver.» 

Han ber i dette brevet om at NVE legger fram 
en faglig begrunnelse for hvorfor «effektiv»  
kostnad for svært mange distribusjonsnett skal 
påvirkes av kostnader i noen små regionalnett. 
Videre ber han om en faglig begrunnelse for 
hvorfor «effektiv» kostnad for disse små regio-
nalnettene skal påvirkes av kostnader, sam-
mensetning og oppgaver i distribusjonsnettet. 

NVE planlegger større endringer i beregnings-
modellene fra 2013.  Det er en viktig oppgave 
å delta i diskusjoner rundt disse endringene 
og påvirke i valg av løsninger slik at det blir 
tatt tilstrekkelig hensyn til de utfordringer  
distriktsselskapene har.



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

MEDLEMMER:

Arbeidsutvalget har i løpet av 2011 hatt to 
møter og arrangert en temadag om AMS.  
I tillegg er det svart på eller gitt innspill til  
tre svarbrev på NVEs høringsnotater.

Utvalgets arbeid har vært preget av AMS-
høringen til NVE, og et betydelig arbeid etter 
vedtagelsen av nytt regelverk. Høringsfristen 
til NVE var satt til 6. mai. I mars oppfordret 
Defo sine medlemmer til å vurdere konse-
kvensen for eget selskap og komme med 
innspill underveis i prosessen. 

Daværende olje- og energiminister ba NVE 
om å legge fram et forslag til forskrift om 
tidligere utrulling av AMS i Midt-Norge. Dette 
mente utvalgets leder Roar Eriksen ville være 
så krevende at han i et åpent brev til stats-
råden lurte på hva han hadde imot trøndere?

I forbindelse med dette arbeidet hadde utvalget  
gjort seg noen tanker om blant annet informa-
sjonsflyten, som de gikk ut med i mars. 

«For oss er det uklart hvordan NVE tenker 
seg at informasjonsflyten skal foregå», ut-
talte Roar Eriksen og Kristin Lind i en foreløpig 
oppsummering av høringsarbeidet. Det ble 
vist til at verken PLC eller radio kan brukes til 
overføring av slike mengder, og vi sitter da igjen 
med GPRS eller trådbunden bredbånd. «For å 
oppfylle NVEs særnorske krav i AMS-høringen 
er det derfor store muligheter for at vi må bygge 
fiber til de tusen hjem først», var en konklusjon. 

Det var ikke kommet konkrete forslag til 
hvordan selskapene i Midt-Norge skal kunne 
kompenseres for en tidlig innføring av AMS. 
«En ting er at selskapene kommer dårligere ut 
i effektivitetsmålingene i en periode, og de må 
velge dagens utstyr, som trolig får en kortere 
levetid enn det ustyret øvrige nettselskap kan 
velge blant på et litt senere tidspunkt. Dette 
vil heller ikke være AMS, men AMR+». 

Et annet moment var forslag til krav om at 
nettselskapene skal selge display. Utvalget  
mente at salg av display må håndteres av 
markedet og av tjenesteleverandører for denne  
type utstyr. Her vil det også være utfordringer 
knyttet til vedlikehold som nettselskapet  
ikke er best rustet til å forestå. 



I mai leverte Defo og KS Bedrift Energi et 
usedvanlig fyldig og omfattende høringssvar 
til NVE om innføring av AMS. I høringssvaret 
presiseres det at det må være kundens behov 
som settes i fokus når dette skal implementeres,  
både i form av tekniske krav og tidsplaner. I 
stor grad er det kundene som vil betale regnin-
gen, og som skal leve med de løsninger som 
velges. Det uttrykkes også skepsis til å gi kun-
dene inntrykk av at AMS skal løse utfordringer 
når det gjelder krafttilgang og høye kraftpriser. 

Det ble også gjort helt klart at organisa-
sjonene var uenige i at AMS skal innføres 
tidligere i Midt-Norge: «Vi mener at det ikke er 
tilstrekkelig dokumentasjon som viser at energi- 
sparing vil være et resultat ved innføring av time- 
måling, selv om kundene kan gis insentiver til 
flytte forbruket i løpet av døgnet.»

Forsert innføring av AMS i Midt-Norge vil  
påvirke selskapene i regionen negativt både  
i forhold til hvilke systemer og teknologi 
selskapene kan velge blant, og i forhold til 
nettreguleringen. 

Et annet problem er at de som i dag har 
installert fjernavlesning til sine kunder i varier-
ende grad vil kunne oppfylle kravene i NVEs 
forslag til AMS. 

«Det er viktig at disse kundene ikke straffes 
økonomisk for å ha vært innovative i en tidlig 
fase, og derved bidratt til å gi energibransjen 
kunnskap om AMR.»

Etter sommerferien kom NVEs AMS-vedtak. 
Utvalgets leder Roar Eriksen var ikke helt 
fornøyd, men konkluderte med at forskriften 
er til å leve med. Han mente det var gledelig 
å konstatere at nettselskapene ikke trenger å 
bygge fiber til de «tusen hjem» for overføring 
av annen data. NVE presiserer at å innhente 
kWh-data er AMS-utstyrets primære mål og 
utstyret skal derfor dimensjoneres etter det. 

NVE frafaller også kravet om at nettsel-
skapene skal være pliktig til å levere display. 
Nettselskapene må derimot kunne levere 
en ekstern utgang på AMS-måleren med et 

standardisert format for tilkobling av display. 
Det samme må også gjøres for innhenting av 
måledata fra andre målere.

Litt skuffende at NVE ikke vil gi noen  
generell overgangsordning for de som allere-
de har installert AMR/AMS. Disse selskapene 
må derfor søke om dispensasjon fra forskrif-
tene på individuell basis. 

Departementets pålegg om tidligere inn-
føring i Trøndelag og Midt-Norge fikk massiv 
kritikk fra bransjen. NVE har derfor valgt å ha 
samme tidsfrist for hele landet. 

En naturlig oppfølging av NVEs nye forskrift 
om AMS var å invitere Defos medlemmer til 
seminar om arbeidet videre. I oktober møtte 
40 deltagere på Gardermoen til et seminar i 
samarbeidets ånd. 

Mange erfaringer og gode råd ble pres- 
entert og notert, men det viktigste rådet var 
nok at her må det samarbeid til for å komme i 
mål med Norges største IKT-prosjekt. 

– Vi har nå åpnet døren til butikken, dere 
skal inn og handle – basert på en handleliste 
som ikke er helt ferdig, sa Grammeltvedt, som 
likevel forventet at alle kommer ut med noen-
lunde det samme resultat.

Men dette er en særlig utfordring for de 
små selskapene. 

– NVE tar ingen spesielle hensyn til de små. 
Dere må selv søke samarbeid, sa Thor Erik 
Grammeltvedt.

Stemningen på seminaret tydet på at denne 
utfordringen vil medlemmer i Defo / KS Bedrift ta. 

Justervesenet sendt ut på høring forskrifts-
endring av elmålere som ikke tilfredsstiller 
nøyaktighetskravene. Bakgrunnen var at 
statsråd Trond Giske sendte ut en presse-
melding om at fristen for å skifte underkjente 
el-målere må bli lik fristen for innføring av AMS. 

Defo framhevet i sin høringsuttalelse det 
positive ved en slik forskriftsendring for å 
hindre unødvendige målerbytter i forkant av 
AMS-innføringen. 



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:

Utvalget har hatt 4 møter i 2011. De viktigste 
arbeidsoppgavene for nettariffutvalget i denne 
perioden har vært:

 
nettstariffen

Utvalget bestemte seg for å se på tariffens 
energiledd. Spørsmålet som ble stilt var:  
Har energileddet noen virkning i praksis 
eller er det kun «økonomenes lekegrind?» 
Pål Rønning i utvalget har sett nærmere på 
energileddet, og hans utredning bekrefter 
mye av denne skepsisen. Energileddet virker 
ikke som et signal til produksjon eller forbruk 
i driftstimen. Det kan ha et lokaliseringssignal, 
men det er ikke energileddets formål. I Defo  
er det stor skepsis til bruk av energileddet  
slik det anvendes i dag.



Defo og KS Bedrift Energi har i fellesskap 
avgitt en høring til OED i forbindelse med  
rapporten «Flere og riktige priser – et mer  
effektivt kraftsystem», også kalt Bye-rapporten.  
Her uttrykkes det skepsis til forslag om inn-
føring av nodeprising, men organisasjonene 
stiller seg ikke helt avvisende. Det bør imidler-
tid foretas flere undersøkelser om hvordan 
dette vil slå inn i det norske markedet. 

En umiddelbar innvending mot rapporten er 
skepsis til ytterligere oppdeling av markedet i 
prisområder i form av nodeprising. Oppdeling 
i prisområder må i størst mulig grad unngås. 
Nødvendige nettinvesteringer bør gjennom-
føres så hurtig som mulig slik at de store 
prisforskjeller vi har sett mellom områdene i 
dag, reduseres. 

KS Bedrift Energi og Defo mener det vil være 
svært viktig å innføre regler for å kunne ta i 
bruk anleggsbidrag i masket nett, som lokal-
iseringssignal. Da får vi de billigste prosjektene  
først og de som generer kostnaden i nettet er 
med på å dekke denne. Etter innføringen av 
sertifikatmarkedet, skulle det heller ikke være 
økonomisk grunnlag for å anføre at bruk av 
anleggsbidrag er i veien for investeringer i  
ny produksjon. 

Utvalget har drøftet konsekvensene av de 
foreslåtte endringene i avregningsforskriften, 
og det er flere forhold utvalget kommenterer. 

I en felles uttalelse til NVE oppsummerer  
Defo og KS Bedrift Energi sine syn slik: 

praktisk gjennomførbart og vil være en  
stor utfordring for bransjens omdømme.

 
en mulighet.

fakturering vil øke dramatisk, noe kundene 
igjen må betale for. 

-
tak om månedlig fakturering settes krav om 
elektronisk innlevering av måleverdier, for 
eksempel via sms, internett eller telefon. 

E sier at kundene bedrer sin betalings-
evne ved hyppigere avlesning og fakture-
ring. Dette kan diskuteres når det kommer 
til ukentlig avregning. Det er ikke gitt at 
kundene klarer å spare mye energi ved å  
få mer fokus på eget forbruk.

I forbindelse med drøftingene med Statnett 
om tariffen for 2011 var det meste lagt da den 
baserer seg på den tidligere vedtatte pris-
strategien som gjelder ut 2011. Det har likevel 
vært diskusjoner rundt håndtering av mer- og 
mindreinntekt, der Statnett etter påtrykk blant 
annet fra Defo legger seg på en policy der 
man skal søke å holde tariffen så jevn som 
mulig fra ett år til et annet. 

Defo hadde en litt annen tilnærming til 
hvordan «profilen» på tariffen burde se ut 
framover enn det Statnett la til grunn. Likevel 
var vi på dette punktet rimelig enige. 

Norsk Industri har hatt en annen tilnærming 
der de ønsker at mer- og mindreinntekten skal 
tilbakebetales eller hentes inn fra kundene 
hvert eneste år. De ønsker ikke at Statnett på 
noen måte skal opptre som bank. Men her 
har Statnett valgt å høre på bransjen for øvrig. 
Også NVE legger seg på Statnetts linje her. 

Inn mot kommende vinter vil Statnett legge 
opp til drøftinger av den kommende pris-
strategien for de neste fem år. Dette har drøyd 
noe, da det har vært et ønske å avvente OEDs 
vedtak knyttet til eventuelle to tariffnivå, mot 
tre i dag. Dette vedtaket vil gripe direkte inn 
i tariffene og dels inn i utformingen av regel-
verket. Av den grunn har utvalget støttet en 
slik tilnærming. 

Til høsten starter drøftinger om ny pris- 
strategi. Da er Statnetts og Defos utgangs-
punkt at alle må være med på å betale for 
framtidens økte tariffer, ikke bare den almin-
nelig forbruker.



Bakgrunn og strategi
Nordområdene er Norges viktigste strategiske 
satsingsområde de kommende år. Defos 
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»: 

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

I 2010 ble Hammerfest mørklagt den  
29. januar, i 2011 startet problemene den  
28. januar da 420 kV-ledningen mellom 
Ofoten og Kvandal havarerte samtidig med 
havari på 132 kV-ledningen mellom Sildvik og 
Kvandal. Det gikk også ut varsel om sonevis 
utkobling av alt forbruk nord for Narvik.

Den 16. februar var det klart for andre 
runde med feil i sentralnettet i Nord Norge, et 
nytt havari på 420 kV-linjen Ofoten – Kvandal. 
Statnett måtte koble ut 93 000 nettkunder i 
Sør-Troms og Nordre Nordland. Berørte everk 
var Hålogaland Kraft, Narvik Energi, Andøy 
Energi, og Trollfjord Kraft. Også nå ble det 
gitt varsel om omfattende soneutkopling av 
forbruk nord for Narvik. Etter hvert fikk man 
et effektbidrag fra Statoils gasskraftverk på 
Snøhvit på 30 MW.

MANDAT: Den overordnede målsetningen med nordområdeutvalget er å bidra til å forbe-
dre forsyningssikkerheten i nordområdene, tilrettelegge for en industriell utvikling basert 
på fornybar energiproduksjon som vindkraft, gasskraft med CO2-håndtering og samar-
beid med Russland. Dette skal oppnås ved å drive aktiv informasjons- og lobbyvirksom-
het i de sentrale miljøene i nordområdene og blant sentrale myndigheter. 

MEDLEMMER:



Den neste situasjonen i sentralnettet kom  
den 2. mars, med havari på 132 kV-linja  
mellom Alta og Skaidi. Hele Finnmark øst for 
Alta er dermed sårbar for mørklegging, og 
man har en «anstrengt forsyningssituasjon». 
I samme tidsrom var det strømutfall i Narvik- 
og Harstad-området på grunn av feil på 132 
kV-ledningen Kvandal – Kanstadbotn. Neste 
varsel om anstrengt forsyningssituasjon i 
regionen kom den 9. mars, da var fremdeles 
ikke alle feil fra uken før reparert.

Det er jo selvsagt lett å være etterpåklok, 
men i Defos nordområdeutvalg var man  
faktisk kloke på forhånd. Problemene i  
sentralnettet har vært høylytt varslet siden 
2006, og nå er det klart for alle at dette ikke 
var noen krisemaksimering. 

Nye analyser avdekket at forsyningssikker- 
heten nord for Balsfjord er vesentlig svakere 
enn tidligere antatt og oppfyller ikke Statnetts  
driftspolicy. Sjansen for mørklegging av om-
råder er større enn antatt, og med dagens 
situasjon klarer man ikke å utnytte kapasiteten 
i det regionale nettet.

«Sentralnettet i Nordland, Troms og Finn-
mark er sårbart ved ekstremvær og er ikke 
dimensjonert for vesentlig vekst i forbruket i 
regionen. De planlagte ledningsprosjektene 
Ofoten – Balsfjord og Balsfjord – Hammerfest 
vil forbedre forsyningssikkerheten, gi mulighet 
for overføring av ny energi og tilrettelegge for 
større forbruk, for eksempel i forbindelse med 

økt aktivitet i petroleumsindustrien», heter  
det i analysen fra Statnett.

Den 20. mai møttes folk fra Statnett, Defo, 
Sintef og Troms Kraft i Tromsø for å diskutere 
tiltak for å holde trøkket oppe i sentralnetts-
utviklingen i nord. Her ble man enige om  
«aksjonspunkter» fremover, for å hjelpe frem-
driften med nytt sentralnett.

Deltakere på møtet fra Defos nordområde-
utvalg var: Eilif Amundsen, Knut Lockert,  
Jon Eirik Holst, Per-Erik Ramstad. I tillegg  
var Statnett, Sintef  Nord og Troms Kraft 
representert. 

 

I september var det et møte mellom Fylkes- 
mannen i Finnmark og energibransjen, om 
forsyningssituasjonen i fylket. I tillegg til 
fylkesmannen var fylkesordføreren, Statnett, 
NVE, Defo og everkene Hammerfest Energi, 
Repvåg Kraftlag, Alta Kraftlag, Varanger Kraft 
samt KDS i Finnmark til stede. 

Formålet med møtet var å bli oppdatert på 
status for pågående og fremtidige utbyggin-
ger av nettet i nord. Fylkesmannen og fylkes-
kommunen ønsket å få signaler om hvordan 
de kan bidra i prosessen. 

Det kom fram at forsyningssikkerheten var 
enda dårligere enn tidligere antatt, og at pro-
blemene er tydeligst i Hammerfestregionen. 
Det var generell enighet i møtet om at forsy-
ningssikkerheten knyttet til ny 420-kV-linje 
muligens er tonet for mye ned, og at denne 
må komme høyere opp på agendaen. 



MEDLEMMER:

Beredskapsutvalget har vist sin berettigelse 
etter mange stormkast i året som har gått, 
både fra naturens side og fra myndighetenes 
side. Fortsatt har ikke stormen lagt seg om 
myndighetenes «tilsynskøer», noe Defo følger 
opp. Det stormet ganske heftig om NVEs 
grunnlag for å vedta overtredelsesgebyr for  
å ha gitt uriktige opplysninger om planverk 
for kraftrasjonalisering. Men de største stor-
mene, ja i orkans styrke ved navn Dagmar, 
avdekket svakheter både med KILE-ordnin-
gen og ved nettets robusthet. 

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

På et tilsynsseminar den 12. oktober fikk 
Defos beredskapsutvalg lagt fram sine  
synspunkter på NVEs og DSBs tilsyn- og 
kontrollvirksomhet. Her ble det fra Defos  
side blant annet lagt vekt på at tilsyn må 
være en del av et felles ansvar for et trygt  
og robust samfunn, og at det forventes et 
rettledende tilsyn i forholdet til regler, lov  
og forskrift. Det ble også presisert at lokal-
kunnskap må tillegges betydelig vekt i 
planverket, og at avviksbehandling må gis 
realistiske og avtalte frister for retting. Når 
det gjelder lokalkunnskapen, så mener Defo 
at dette tillegges for liten vekt til fordel for 
generelle betraktninger i planverk. Dette er 
med på å svekke det lokale beredskaps- 
arbeidet. Og igjen ble det tatt opp at selska-
pene utsettes for flere tilsyn med overlap-
pende sjekkpunkter. De mange ulike tilsyn 
krever til dels stor ressursbruk for små 
organisasjoner. 



Det var den 31. oktober i 2011 at NVE sendte 
ut sitt vedtak om overtredelsesgebyr på  
mellom 50 000 og 100 000 kroner til fem  
nettselskaper for å ha gitt uriktige opplys-
ninger om sine planer for kraftrasjonering.  
Fire av disse var Defo-medlemmer: Hammer-
fest Energi Nett, Nesset Kraft, Sørfold Kraftlag 
og Tinn Energi. 

Defo og beredskapsutvalget tok umiddel-
bart tak i problemstillingen og innhentet syns-
punkter fra selskapene. 

Først og fremst reagerte selskapene på at 
de ble beskyldt for bevisst å ha underslått 
opplysninger til NVE. Dette er ikke tilfelle for 
noen av selskapene. Det ble også reagert 
på den lange saksbehandlingstiden i NVE. 
Dersom dette var så viktig og hadde slik 
hastverk, hvorfor kunne da NVE bruke nesten 
ett år på saksbehandlingen? Defo har også 
tidligere reagert på NVEs krasse språkbruk 
og utsendelse av pressemelding på et tidlig 
stadium i denne saken. Dette svekker selska-
penes omdømme på en unødvendig måte. 
Alle feil og mangler ble raskt utbedret, og de 
manglene som NVE mener å ha påpekt, er 
uansett ikke ensbetydende med at selskapene 
ikke ville ha taklet en beredskapssituasjon. 
Beredskapsutvalget mener også at NVE i sin 
vurdering ikke har tatt hensyn til  den lokal-
kunnskapen som selskapene besitter. Det ble 
også stilt spørsmål om NVE har tilstrekkelig 
praktisk innsikt. 

Beredskapsutvalget la opp til at Defo må ta 
denne utfordringen og invitere til dialog. Det 
var enighet om at alle disse problemstillingene 
bør bli belyst på et seminar i 2012 i regi av 
Defos beredskapsutvalg, og da er det en selv-
følge at NVE blir invitert. Hensikten må være å 
få avklaringer som bransjen og samfunnet kan 
leve med, og å hindre slike reaksjoner fra NVE 
i framtiden. I Defo mener vi at overtredelses-
gebyret var en overreaksjon og unødvendig.

Da orkanen Dagmar feide over store deler av 
Sør-Norge i slutten av året, ble mange svak-
heter ved KILE-ordningen avdekket. Dette var 
det viktig å ta tak i så raskt som mulig. Det er 
selskaper som møter KILE-kostnader opp mot 
størrelsen på egen inntektsramme. 

Defo framhevet også for NVE at kundens 
behov for kompensasjon og myndighetenes 
behov for å straffe selskapet gjennom inn-
tektsrammereguleringen, ikke kan stå i forhold 
til den økonomiske konsekvens dette har for 
selskapene. Det blir feil at selskapenes øko-
nomi svekkes gjennom KILE-ordningen når 
behovet for investeringer er større enn noen 
gang.  Veivesenet får tilført penger, mens nett-
selskapene tappes i samme situasjon etter 
samme orkanen.  Slik kan det ikke være.

Defos beredskapsutvalg har derfor vært 
klar på at slike ekstraordinære hendelser  
som man ikke har kontroll over eller rimelig-
vis kunne forutsett, må være å betrakte som 
force majeure. Innenfor dagens regelverk 
kunne ingen investeringer hindret disse  
skadene, og da mener Defo også at det blir 
feil at KILE-bestemmelsene skal slå inn. 

FOTO: STRYN ENERGI



MEDLEMMER:

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

Utvalget ble oppnevnt på bakgrunn av et  
vedtak i Defos styre i desember. Defo ønsker 
å være best mulig forberedt på den struktur-
debatten som forventes å slå inn med full tyngde  
i 2012. Både olje- og energiminister Ola  
Borten Moe og vassdrags- og energidirektør 
Per Sanderud har gitt signaler om dette. 

Defo har forståelse for at det stilles spørsmål 
ved antall nettselskaper i Norge, og er ikke av 
den mening at dagens struktur er optimal.  
Men Defo advarer sterkt mot å tro blindt på 

Det er høyspenning rundt spørsmålet om antall nettselskaper i Norge.  
Defo mener at det ikke blir fokusert nok på distriktene i denne debatten. 



Defo har hatt en formell samarbeids-
avtale siden januar 2003.  Bakgrun-
nen for ønsket om samarbeid ligger 
i en felles interesse av at energi-
selskapene må gis muligheter for  
å utvikle seg innenfor rammen av  
en lokal og regional tilknytning.

Begge parter mener at vi har hatt stort utbytte 
av det nære samarbeidet, både med hensyn 
til å samle ressurser og innsats, og ikke minst 
ved å «samle» standpunkt.

Defo leier kontorplass og møterom av KS 
Bedrift. Defo og KS Bedrift har opprettet noen 
felles utvalg. Det arrangeres felles medlems-
seminarer på ulike aktuelle fagområder. Dette 
gjelder spesielt i forbindelse med høringer. 
I tillegg vil det være naturlig å gjennomføre 
medlemsseminarer på områder hvor lov- og 
forskriftsendringer er gjennomført. 

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

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

at et fåtall nettselskaper i Norge, lokalisert i 
de tilsvarende få store byene vi har, på noen 
måte representerer fasiten for hva bransjen og 
deres kunder måtte være tjent med.

Det forventes at Defo, som Distriktenes 
energiforening, er med å sette premissene og 
dagsorden i denne saken.

Utvalget hadde sitt første møte i Tromsø  
7. februar 2012. Her diskuterte man seg fram 
til et mandat, og argumenter som Defo skal 
synliggjøre ble drøftet. 

Fra utvalget side er det et poeng å synlig-
gjøre at debatten må ta inn over seg særlig  

to forhold, en ting er de bedriftsøkonomiske 
og klassiske synergier man eventuelt kan 
oppnå ved sammenslåinger, mens det andre 
er problemstillinger knyttet til at distrikts- 
verkene ikke lenger måtte være tilstede i 
distriktene – distriktspolitikk. Problem- 
stillinger rundt distriktspolitikken har foreløpig 
vært bortimot  fraværende.  Diskusjonen har 
dreiet seg om en eventuell bedriftsøkonomisk 
gevinst og utjevning av tariffer. 

Utvalget satte opp en rekke argumenter som 
bør være en del av debatten.  Disse skal syn-
liggjøres for medlemmene der alle gis mulighet 
for tilbakemeldinger. Det arbeides også med å 
skaffe gode alliansepartnere i dette arbeidet. 



Defos utadrettede virksomhet gjennom egne og eksterne medier er av stor 
betydning for organisasjonens virksomhet og omverdenens oppfatning av 
oss. I 2011 har Defo hatt en stor aktivitet med utadrettet virksomhet. 

«Flere kraftkroner lokalt», var årets første  
hovedoppslag i NettOpp 2011. Defo gjorde 
det klart at de ønsker at en større del av inn-
tektene fra kraftselskapene skal komme kom-
muner og lokalsamfunn til gode. Defo går inn 
for å fjerne maksimums- og minimumsreglene 
i eiendomsskatte, men det må gjøres på en 
slik måte at det i sum ikke øker skattekravene 
og utbyttekravene mot kraftselskapene. 

Distriktenes energiforening Defo

Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo

www.defo.no

Daglig leder: Knut Lockert
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Maksimumsverdien virker konkurranse-

vridende, da de mest lønnsomme verkene 
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UHELDIGE KONSEKVENSER

Knut Lockert viser også til flere uheldige 

konsekvenser av en slik utvikling. Blant 

annet vil maksimumsverdien kunne virke 

negativt for kommunens vilje til å si ja til 

– Vi er også redde for at kommunene 

uten økte inntekter fra kraftselskapene 

kan øke presset på nettselskapene om 

utbytte i selskaper der penger trengs  

sårt til framtidige oppgaver med nett-

utbygging, drift og vedlikehold.
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Defo ønsker å bidra til at en større grad av inntektene fra 

kraftselskapene kommer kommuner og lokalsamfunn til gode. Flere kraftkroner lokalt!
Distriktenes energiforening, Defo 

har nå gått inn i sitt jubileumsår. 

Dette skal markeres på forskjellige 

måter gjennom året, men jubileums- 

logoen skal følge oss i alle sammen- 

henger. 

Defos jubileumsårsmøte 2011 i  

Geiranger blir tiårets høydepunkt.  

Med aktuelle temaer, gode foredrags-

holdere i de beste omgivelser, vil  

Defos årsmøte med fagdag 2011 bli  

et høydepunkt i organisasjonens 

10-årige historie. 

I disse dager sendes det ut invitasjon 

med program. Du kan lese mer om hva 

som skal skje i Geiranger 24.–26. mai 

2011 på www.defo.no. Der kan du 

også melde deg på. Vær rask, så har  

du sikret deg til tiårets høydepunkt. 

Det er Landssamanslutninga av Vass- 

kraftkommunar, LVK, som står i spissen 

for å endre dagens regler. Men også KS, 

samarbeidende kraftfylker og småkraft-

foreningen, sammen med Defo, ser 

problemet med dagens ordning hvor de 

mest lønnsomme kraftverkene får den 

største skatterabatten. LVK påpeker også 

at maksimumsverdi innebærer at eien-

domsskatt blir en lønnsomhetsuavhengig 

avgift – og det er i strid med Stortingets 

formål med kraftskattereformen. De  

presiserer også at maksimumsverdi 

avskjærer vertskommunenes rett til  

en andel av framtidig verdiskapning. 

BØR LIGGE FAST

Energi Norge mener imidlertid at hoved-

prinsippene i dagens ordning bør ligge fast,  

men at det er viktig å opprettholde en  

korridor som eiendomsskatten kan variere  

innenfor. Dette mener direktør for produksjon 

 og miljø, Hans Erik Horn, vil gi stabilitet 

og forutsigbarhet for begge parter. 

Argumentene fra ulike parter ble 

framført for Finansdepartementet nylig 

i forbindelse med høringen om maksi-

mums- og minimumsreglene i eiendoms- 

skatten for kraftverk. 
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Rapportene fra de fire Hardangerutvalgene 

forsterker etter Defos mening behovet  

for umiddelbart å prioritere forsynings-

sikkerheten i Bergensregionen.

– Bergensregionen trenger økt forsynings- 

sikkerhet og rapportene fra de fire utvalgene  

kan ikke forsvare et kabelalternativ med 

dramatisk økte kostnader, og årevis med 

utsettelse og dårlig forsyningssikkerhet, 

mener Lockert (bildet).  

KAN IKKE VENTE

Lockert viser også til at det fra visse hold 

er skapt et inntrykk av at det ikke er noe 

problem å vente noen år med å bygge 

linjen inn mot Bergensregionen, slik 

Dagens Næringsliv skrev nylig: «Overdrev 

kraftkrisen i vest.»

– Når man ser nærmere på hva som 

legges til grunn for en slik mening, så er 

dette bygget på enkelte forutsetninger:  

  gasskraftverket på Mongstad må  

  komme i full drift, 

  det må bygges en linje langs kysten, 

  det bør opprettes et eget prisområde  

  i Bergensområdet.  

Tre vilkår som alle må oppfylles. Dessuten 

tar noen også til orde for mer bruk av 

reservekraft, sier Knut Lockert.  

«POLITISK FORBUDT»

Når det gjelder det siste, så mener Lockert  

at det ikke kan være noen god ide å 

bruke enda flere milliarder på noe som 

kun skal ha en reservefunksjon og helst 

ikke benyttes. Til de andre tre vilkårene 

har han følgende kommentar: 

– Mer bruk av gasskraft i Norge med 

våre CO  forpliktelser og dagens sam-

mensetning av Stortinget, synes ikke å 

være særlig relevant. For å sitere Ketil 
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– Ett alternativ står igjen!

Solvik Olsen (FrP): «Gasskraft er jo  

politisk forbudt i Norge». 

Lockert viser også til at den nye 

linjen det siktes til heller ikke er  

ukontroversiell.  Den er omstridt og  

skal gå langs kysten.  

– Med Midt-Norges erfaringer med 

et eget prisområde er det heller ikke 

slik at det er noe særlig ønskelig å 

løpe etter et annet og dyrere prisbilde i 

Bergensregionen enn i landet for øvrig. 

 
INGEN TID Å MISTE

Dersom regjeringen skulle gå for et 

kabelalternativ, vil det ta mange år før 

linjen kan stå ferdig. Stortinget må 

endre retningslinjene for kablings-

policyen som gjelder i dag, og det  

må søkes konsesjon på ny. I tillegg 

indikerer en av rapportene fra fire til 

10 år ekstra fra beslutning er fattet. 

– Det er et betydelig ansvar å ta av 

hensyn til forsyningssikkerheten, men 

det vil også gjøre det vanskeligere å 

nå målene om ny fornybar produksjon 

der det trengs et forsterket nett, sier 

daglig leder Knut Lockert i Defo. 
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Etter Hardangerutvalgenes imponerende jobb står det i virkelig-

hetens verden bare ett alternativ igjen: Den konsesjonsgitte 

løsningen. Det mener daglig leder Knut Lockert i Defo. 
Sjøkabel vil være utfordrende. Ilandføring 

av kabel krever landanlegg som medfører 

større eller mindre landskapsinngrep.  

Lokalisering må utredes nærmere for å 

redusere konflikt med bebyggelse og natur-

verdier. Estimerte investeringskostnader  

er minst fire til fem ganger høyere enn  

for luftledning. 

Dagens driftssikkerhet i BKK-området 

oppfyller ikke de krav som normalt stilles 

av nettoperatører i Europa. Forbindelsen 

må også ses på som en del av utviklingen 

av det norske sentralnettet. Dersom Norges 

vannkraft skal kunne anvendes som reguler-

kraft for vindkraft i Norge og i Europa stilles 

det andre krav til det norske sentralnettet 

enn hittil. 

Dersom energi- og effektknappheten 

i 2009/2010 hadde vært situasjonen i 

et normalår, ville utvalget karakterisert 

forsyningssikkerheten i BKK-området som 

uakseptabel. Hvis imidlertid så anstrengte 

situasjoner forventes å opptre svært sjelden 

i tiden framover, (under én prosent sann-

synlighet per år) er forsyningssikkerheten 

etter utvalgets mening akseptabel fram  

mot 2020. 

Momenter som taler for rask realisering av 

ny tilførselslinje er merverdi for eksport av 

sommerkraft ut av BKK-området, realisering 

av småkraftpotensialet, økt energitilgang  

for Bergensområdet dersom BKK-snittet 

deles, og mulighet til mer kostnadseffektiv 

spenningsoppgradering av Sauda – Aurland. 
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– Etter å ha blitt kjent med Defo var det 
naturlig for et mindre distriktsenergiverk 
som vårt å bli medlem i denne organi-
sasjonen, sier administrerende direktør 
Trond Lauritsen i Sykkylven Energi. Han 
legger spesielt vekt på organisasjonens 
evne og muligheter til å påvirke og til 
raskt å få gjennomslag for viktige saker. 

RASK OG RETT PÅ
– Defo hjalp oss med et helt konkret 
sak hvor vi slet med å få avklaring i 
Statnett-systemet. I løpet av kort tid 
hadde Defo tatt direkte kontakt på våre 
vegne med rette nivå, fått en avklaring 
og gitt en positiv tilbakemelding. Det 
er denne måten Defo jobber på, med 
rask og direkte kontakt til rett nivå, som 
er viktig for oss i små og mellomstore 
energiselskaper, sier Trond Lauritsen. 

Knut Lockert er godt fornøyd med 
å få Sykkylven Energi med på laget, 

og med at Defo lykkes med å hjelpe 
bedriften med et problem. – Det er 
sikkert også andre distriktsenergiverk 
som kunne ha nytte av Defos korte vei 
til beslutningstagere, klare tale og raske 
handling, sier han.

ENERGI OG VAR
Sykkylven Energi er et lite lokalt selskap 
med 23 ansatte og er 100 prosent eid 
av Sykkylven kommune.  Selskapet er 
en grunnmur i lokalsamfunnet med sine 
omfattende tjenester for kommunen. 

Ikke bare produserer og leverer 
selskapet elektrisk strøm, de har også 
ansvaret for vann, avløp og renovasjon 
(VAR). Egenproduksjonen av elektrisk 
kraft fra tre kraftstasjoner dekker i 
underkant av halvparten av det totale 
forbruket i kommunen. De har også 
et svært godt utbygd strømnett, høy 
beredskap og god leveringskvalitet. 
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Sykkylven Energi nytt medlem i Defo: 

En samfunnsbygger
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Det er med glede vi kan ønske nok en sterk bygger  
og opprettholder av lokalsamfunnet velkommen til 
Distriktenes energiforening. – Sykkylven Energi AS er 
en lokal samfunnsbygger som hører naturlig hjemme i 
denne organisasjonen, sier daglig leder Knut Lockert.

Adm. direktør Trond Lauritsen mente det var 
naturlig for Sykkylven Energi å bli medlem i Defo. 

Kraftomsetninga er skilt ut og ivare- 
tas gjennom Nordvest Kraft AS, der 
Sykkylven Energi eier 31 prosent. 

Selskapets vannverk forsyner i  
underkant av 4 000 mennesker i tillegg 
til virksomheter, skoler og institusjoner. 
Også avløpssektoren og renovasjon blir 
tatt hånd om av Sykkylven Energi. 

Selskapet er organisert i en kunde-
avdeling med ansvar for oppfølging og 
rettledning, målearbeid for vann og el 
og fakturering. Driftsavdelinga bygger 
og driver anlegg innenfor forretnings-
områdene, kraftproduksjon, distribu-
sjonsnett, vannforsyning, avløpsanlegg 
og renovasjon. 

LYS OG FIBER
Selskapet bygger også ut, oppgraderer  
og vedlikeholder veilysanlegg for 
Sykkylven kommune. Utbygging av 
fibernett er et framtidig satsingsområde  
hvor selskapet har posisjonert seg 
gjennom å legge rør i alle åpne grøfter 
siste 10–15 år. Dette med tanke på 
inntrekking av fiberkabel på et senere 
tidspunkt. 

Med andre ord, Sykkylven er grunn-
muren i lokalsamfunnet slik også de 
andre medlemmene i Defo fungerer. 
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Et sannsynlig scenario kan være kombi-nasjon av omfattende kostnader til feilret-ting, direktekompensasjon til kunder ved langvarige strømbrudd og KILE-kostnader som følge av strømbrudd. 

TYNGENDE KILE
Økonomisk uttelling pålagt nettselskap gjennom forskrift gitt i medhold av energi-loven kan bidra til konkurs hos nettselskap, som direkte følge av en krisesituasjon med omfattende strømbrudd, hevder Defo i en kommentar til OED i forbindelse med endringer i energiloven. Departementet anmodes i brevet fra Defo om å vurdere dette forholdet nærmere. Blant annet bør det vurderes hvorvidt KILE-ordningen og direkte-kompensasjon til kunder ved strømbrudd kan bli så tyngende i en krisesituasjon at disse bør suspenderes ved beredskaps-håndtering. «Det formodes at kundene i krisesituasjoner er mer opptatt av å få gjenopprettet strømforsyningen framfor å motta finansiell kompensasjon som i neste omgang kan bidra til nettselskapets konkurs», heter det i brevet. 

EKSEMPEL TINN
Tinn Energi hadde for noen år siden en sak som kan illustrere denne problemstillingen. En orkan feide over hele forsyningsom-rådet og førte til en KILE-kost på seks ganger års-KILE, som tilsvarte om lag 25 prosent av inntektsrammen den året. – Vi forsøkte å ta problemstillingen opp med NVE som en ekstraordinær hendelse og underlegges særskilt behandling, sier daglig leder Andres Sætre i Tinn Energi til NettOpp. – Svaret var da at dette ville vi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
få igjen ved en høyere snitt-KILE de neste årene, og på denne måten få økonomien tilbake. Problemstillingen omkring likviditet var et «ikke-tema». 

Andres Sætre konkluderer med at med økte krav til direktekompensasjon, for-sterker kravet til beredskapslikviditet. 
KONKURSREGULERINGI brevet peker også Defo på den forskrifts-messige reguleringen av en situasjon hvor et nettselskap går konkurs. Her forutsetter departementet at konkursboet kan pålegges  å drive videre for kreditors regning i inntil  12 uker. Departementet skriver selv at konse- kvensen kan bli at nettselskapenes kapital-kostnader øker ved en slik bestemmelse. 

GARANTIST
Defo gir i brevet klart uttrykk for at strøm-forsyningen er av så fundamental betyd-ning for samfunnet at konsesjonsgiver bør stå som garantist for at konkursrammede nettselskap kan opprettholde forsyningen til kundene inntil nødvendig restrukturering av virksomheten er gjennomført. Derfor ber organisasjonen departementet om å vurdere dette forholdet nærmere. 

5. årgang ISSN 1890-4165 Fra orkan til konkurs?En alvorlig beredskapssituasjon etter for eksempel en orkan,  
kan være uberegnelig også når det gjelder økonomiske konsekvenser for nettselskaper. Det kan framprovosere  
likviditetsproblemer som i verste fall kan føre til konkurs. 
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Mørke skyer i en alvorlig beredskapssituasjon kan true den økonomiske stabiliteten for nettselskaper.

Defos jubileumsårsmøte med fagdag i Geiranger 24. – 26. mai blir tiårets høydepunkt. 
Det blir aktuelle temaer, gode fore-dragsholdere i de beste omgivelser. Defos årsmøte med fagdag 2011 blir  et høydepunkt i organisasjonens  tiårige historie. 

Du kan lese mer om hva som skal skje i Geiranger 24. – 26. mai 2011 på vår hjemmeside www.defo.no. Der kan du også melde deg på. 

I vedtak om inntektsrammer for 2010 har NVE tatt ut Krødsherad Everk KF fra de sammenlignende analysene som er grunnlag for vedtakene om selskapets inntektsramme. 
Tilsvarende korreksjon av varsel for 2011 bør gjøres på tilsvarende grunnlag – uavhengig av eventuelle forestående tilsyn hos Krødsherad Everk, skriver Defo og KS Bedrift Energi i et brev til NVE. 

Nå begynner det å haste, så meld deg på!
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– Det var ikke dette vi trengte!
– Den nylig vedtatte kompetanseforskriften er ikke noe 

annet enn en politisk innblanding i hvordan selskapene 

skal løse sine oppgaver. Det klarer de utmerket selv 

med bakgrunn i andre lover og forskrifter. Det var ikke 

dette vi trengte. 
– Og hva betyr egentlig denne for- 
skriften for bransjen, spør daglig leder 

Knut Lockert i Defo. Han viser til den 

lange implementeringstiden fram til  

1. juli 2013 og en utvannet forskrifts-

tekst. – Dette kan jo tyde på at det 
verken er hastverk for myndighetene 

eller at forskriften er spesielt viktig.  
Det siste er vi i så fall enig i, da Defo 

mener den er både unødvendig og 
kostnadskrevende. 

IKKE ØNSKETEtter to års behandling har OED nå  
vedtatt kompetanseforskriften. Noen 

justeringer er gjort etter at en samlet 

bransje gjennom organisasjonene Defo, 

KS Bedrift Energi og Energi Norge 
ga klare signaler om at dette var en 
forskrift de ikke ønsket. Likevel har 
OED trumfet gjennom en forskriftstekst 

som kan gi store og kostnadskrevende 

konsekvenser for bransjen. EFFEKTIV DRIFTI en pressemelding fra OED legger 
statssekretær Per Rune Henriksen 
vekt på at konsesjonæren skal være 

den reelle driveren av anlegget, sam-

tidig som den legger til rette for for-
syningssikkerhet og effektiv drift av 
kraftsystemet. Knut Lockert kommenterer dette 

med at; – dersom myndighetene ønsker  

en effektiv drift av kraftsystemet, burde 

Daglig leder Knut Lockert i Defo er usikker på hva 

denne forskriften betyr for bransjen, bortsett fra at 

den er uønsket. 

De enkelte selskaper har løst sitt behov på for- 

skjellige måter tilpasset størrelse og lokale forhold.
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selskapene selv være nærmest til å  

bestemme hvordan systemet skal  
drives, uten spesielle krav fra myndig-

hetene ut fra et ønsket antall ansatte. FORSYNINGSSIKKERHETStatssekretær Henriksen presiserer 
også at det er hensynet til kraftforsyn-

ingssikkerheten som er avgjørende for  

å vedta en slik forskrift. – Lokale og regionale selskaper har i 

høyeste grad vektlagt forsyningssikker-

het i sine konsesjonsområder, sier Knut 

Lockert. – Men de enkelte selskaper 

har løst sitt behov på forskjellige måter 

tilpasset størrelse og lokale forhold. ØKTE KOSTNADERDen nye forskriften kan medføre at 
noen av Defos medlemmer må endre 

sin organisasjon, bemanning eller  
samarbeid med andre. – Dette vil kunne ramme de små 

nettselskapene og i så fall gi en  
unødvendig økning i kostnader, sier 
Lockert. – Det vil også få konsekvenser 

for kundene gjennom en økning av  
nettleien. 

Defo vil kartlegge konsekvensene 

for medlemmene og komme tilbake til 

dette senere. – Nå er forskriften her, og vi må 
fokusere på hva den betyr for verkene, 

avslutter daglig leder Knut Lockert  
i Defo. 

I utgave nummer to tar vi tak i en problem-
stilling hvor det er uenighet om lokale fordeler 
og ulemper. Hardangerutvalgenes imponerende  
jobb har vist at det nå bare står ett alternativ 
igjen: Den konsesjonsgitte løsningen for økt 
forsyningssikkerhet i Bergensregionen. 

Inntektsrammer får også store lokale konse-
kvenser, og Defo var ikke fornøyd med varsel 
om inntektsrammer for 2011. Flere selskaper 
har klaget, og det ble i NettOpp utgave 1 hen-
vist til Von der Fehr-rapporten hvor det blant 
annet tilrådes at DEA-modellen ikke benyttes 
mekanisk ved fastsettelse av kostnadsnorm. 
Bruk skjønn!, er rådet som gis til NVE. 

Siden vi er inne på lokale forhold, så stilte 
lederen av AMS-utvalget, Roar Eriksen, spørs- 
målet: Hva har statsråden imot trøndere? 
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen 
ville legge fram et forslag til forskrift om 
tidligere utrulling av AMS i Midt-Norge. Roar 
Eriksen syntes i den sammenheng så synd på 
trøndere at han tillot seg i NettOpp utgave 1 å 
stille dette litt spesielle spørsmålet til statsråden. 

Det er alltid en glede å presentere nye medlem-
mer, og spesielt når den nyinnmeldte er en sam-
funnsbygger som naturlig hørere hjemme i Defo. 
I utgave nummer 3 ønsket vi Sykkylven Energi 
AS velkommen til Defo med å presentere både 
adm. direktør Trond Lauritsen og selskapet. 

Alle Defos medlemmer er jo samfunns- 
byggere, og en av samfunnets store trusler  
er orkaner og andre ødeleggende værforhold. 
I NettOpp nummer 4 viser vi til hvor ubereg-
nelig orkaner kan være når det gjelder øko-
nomiske konsekvenser for nettselskaper i en 
beredskapssituasjon: «Det kan framprovosere 
likviditetsproblemer som i verste fall kan føre 
til konkurs.» Dette ble poengtert av Defo i en 

NettOpp er Defos eget kommunikasjons-
nett som når ut til alle medlemsbedrifter, 
samarbeidspartnere, myndigheter, poli-
tikere og andre med interesse for Defos 
virksomhet. I 2011 kom NettOpp ut med  
20 utgaver i tillegg til en egen fire siders 
konferanseutgave i trykt format som  
ble delt ut på NVEs konferanse «Norges 
energidager 2011» i oktober. 



kommentar til OED i forbindelse med energi-
loven. Resultatet ble at det ikke ble fremmet 
forslag om en slik omstrid bestemmelse i 
denne omgang. Departementet vil ta med seg 
innspillene fra høringsrunden og utrede forsla-
get videre med sikte på å fremme et forslag 
for Stortinget i en egen proposisjon. 

Men noen ganger får vi det vi ikke trenger. 
Den nye kompetanseforskriften var etter 
Defos mening ikke noe annet enn en politisk 
innblanding i hvordan selskapene skal løse 
sine oppgaver. 

– Det klarer de utmerket selv med bak-
grunn i andre lover og forskrifter. Det var ikke 
dette vi trengte, sa daglig leder Knut Lockert i 
utgave nummer 5. 

I utgave nummer 6 spør vi også om vi 
trenger å  bygge fiber til de tusen hjem for å 
oppfylle NVEs krav i AMS-høringen? «Verken 
PLC eller radio kan brukes til overføring av 
slike mengder, og vi sitter da igjen med GPRS 
eller trådbunden bredbånd.» 

Selv om vi er fornøyd med at OED dobler 
utjevningstilskuddet for nettleie til 120 millioner  
fra 2012, så trenger vi en mer permanent 
ordning.  – Den bør være uavhengig av hvilke 
regjering vi har, sier Knut Lockert i utgave 6.

Alle må vel være enige i at vi trenger å 
bygge landet. Knut Lockert tilkjennegir i en 
kommentarartikkel i NettOpp nr. 7 at han er 
enig med den nylig tiltrådte olje- og energi-
minister Ola Borten Moe om at «å bygge nett 
er å bygge landet». Men så var det dette med 
rammebetingelsene da. «Gjennom å bidra til 
at nettselskapene får rammebetingelser som 
trekker i retning av nye investeringer, får Borten  
Moe nettselskapene med seg i sin visjon om å 
bygge kraftlinjer», skriver Knut Lockert. 

Det er meningsløs detaljregulering når nett- 
selskapene må kommunisere med sine kunder 
ord for ord diktert av NVE. I forbindelse med av-
regningsforskriften som trådte i kraft ved nyttår, 
har NVE sendt ut «maler» hvor nettselskapene 
bare skal sette inn sitt navn og kundens data.  
– Men da kan jo NVE like godt gjøre hele  

jobben, dersom de ikke stoler på at nett-
selskapene har kompetanse til å utføre sine 
oppgaver, sier Knut Lockert i utgave nummer 8. 

Særlig meningsfullt var vel heller ikke årets 
påskehilsen fra Energi Norge med en påmin-
nelse om reglene for utmelding av KS Bedrift. 
Leder av KS Bedrift Energi, Olav Forberg 
og direktør i KS Bedrift Bjørg Ravlo Rydsaa 
rykket ut med brev til sin medlemsbedrifter. 
Her viste de blant annet til «det gode samar-
beidet med Defo, som framstår som et godt 
og fungerende alternativ til NHO-miljøet i det 
næringspolitiske arbeider, der det er ønskelig 
og nødvendig». 

En mer meningsfull etter påske-hilsen kom 
gjennom et usedvanlig fyldig og omfattende  
høringssvar fra Defo og KS Bedrift Energi om 
AMS. «Det er kundene som vil betale regninga 
og som skal leve med de AMS-løsninger 
som velges. Det må ligge som en overordnet 
målsetning.»

Defo var nærmest i lykkerus under årsmøtet  
med fagdag i Geiranger i mai. Det ble en 
jublende jubileumsfeiring med film, fjelltur, 
foredrag, mange godord og takker for hva 
Defo har betydd gjennom ti år for distriktenes 
kamp for fortsatt å være herre i eget hus.   

Å slå sammen husene til større enheter er 
ikke bestandig den rette løsningen. Et viktig 
spørsmål i den forbindelse ble stilt under fag-
dagen: Er de store gode fordi de er store, eller 
er det fordi de har det for lettvint – altså tilhold 
i byer og tettsteder med enkel geografi, et rikt 
næringsliv og lettere adkomst til sine kunder? 
Pareto liker at man skal ha avkastning på det 
man gjør. Det var nok forsamlingen enige i,  
og at «det er slitsomt å ha fattige eiere».

Før sommeren kom med godvær i nord  
og regn i sør, ble det slått fast i NettOpp  
nummer 11 at nordområdesamarbeidet om 
nettutbygging var et nødvendig tiltak. Det 
viste seg nemlig at forsyningssikkerheten i 
Nord-Norge var dårligere enn tidligere antatt, 
og at den ikke oppfyller Statnetts driftspolicy. 
Defos nordområdeutvalg med samarbeids-
partnere har lagt opp en plan med aksjons-
punkter for den videre satsingen i nord. 



Etter sommeren var alle preget av 22. juli, og 
NettOpps redaktør kommenterte tragedien 
med at de som er rammet har betalt en høy 
pris for vårt samfunns åpenhet. Vi håper like-
vel at åpenheten kan fortsette, det er slik vi 
ønsker at det norske samfunnet og det norske 
demokratiet skal fungere. 

AMS-forskriften ble imidlertid ikke så gal. 
Leder i AMS-utvalget, Roar Eriksen, var rime-
lig fornøyd med NVE. – Den er til å leve med, 
mente han. 

I Eldirektiv III kommer EU med mange  
regler som skal styre regulators oppgaver.  
– Uansett løsning, så trenger vi et faglig sterkt 
NVE som også har faglig spillerom uten poli-
tisk innblanding i enkeltsaker, sa Knut Lockert 
i utgave 13.

I utgaven etter slo nordområdeutvalgets 
leder Per-Erik Ramstad fast at «den blod-
proppen som har sittet i Statnett i ti år nå 
har løsnet, men satt seg fast hos NVE.» Det 
handlet om at konsesjonssøknadene hoper 
seg opp og blokkerer for utbyggingen i nord. 

Små nettselskap straffes for godt vedlikehold, 
og kundene får redusert strømkvalitet. Slik ble 
konsekvensene av NVEs vedtak om inntekts-
rammer for 2010 oppfattet fra flere nettsel-
skap som NettOpp var i kontakt med i forkant 
av utgave nummer 14. I utgave 17 vises til et 
eksempel fra Trollfjord Kraft som «straffes» 
etter regelverket med fire millioner kroner i 
KILE-kostnader for å møte framtidas krav til 

nettkapasitet og god leveringspålitelighet.   
Samarbeid er kanskje bedre enn straff.  

I hvert fall vil Norges største IKT-prosjekt  
bli en særlig utfordring for de små nett- 
selskapene. Den utfordringen tar bransjen  
– i samarbeidets ånd. – NVE har gitt oss en 
betydelig utfordring, sa Steinar Fines fra  
NTE Nett på vårt AMS-seminar. – Nå er  
det opp til oss å levere, og vi må finne felles 
løsninger på en del områder, sa han. 

Mot slutten av 2011 rettet NettOpp mye  
søkelys på det å bli bedre. På nettregulering, 
for eksempel, satset Defo og KS Bedrift  
Energi mye på forbedring av kompetanse 
innenfor dette kompliserte området. De to 
organisasjonene samlet sin ekspertise på 
nettregulering og brukte to dager på kompe-
tanseheving, blant annet ved å regne på  
konsekvenser for enkeltmedlemmer. Hensikten  
var å få flere til å forstå DEA-modellen og  
konsekvensene av NVEs regulering for de  
enkelte selskapene. – Vi ønsker å ha full kon-
troll på de modeller og de endringer som NVE 
står for når det gjelder nettreguleringen, sa 
styreleder Eilif Amundsen til NettOpp nr. 18. 

Bedre går det også for Repvåg Kraftlag 
som skårer høyt på en kundetilfredshets- 
måling TNS Gallup har utført for Ishavs- 
kraftgruppen. – Det er nærhet til kundene som 
er viktig, sier elverksjef Oddbjørn Samuelsen 
til NettOpp nr. 19. 

Fullt så bra går det ikke for NVE, i henhold 
til Defo-medlemmer. NVE har fattet vedtak 
om overtredelsesgebyr på tvilsomt grunnlag, 
mener de, og Defo vil ta denne bransjeutfor-
dringen opp i full bredde på en fagdag. 

Det går bra til slutt, i hvert fall i siste utgave 
av NettOpp 2011, som kom ut på selve tiårs-
dagen for Defos suksessfulle etablering. Bra 
kan det også gå for de som ønsker hjelp til 
søknad fra AMS-krav. De møtte fulltallig opp 
på et møte i Defo KS Bedrift Energi-regi. Mer 
hjelp er i vente etter at NettOpp også i siste 
utgave skrev at Defo oppnevner et eget  
strukturutvalg for å være best mulig forberedt 
på den kommende strukturdebatten. 
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Men hvordan skal framtida betales?

Lockert er stort sett godt fornøyd med 

Borten Moes signaler på Norges Energi-

dager 2011. – Han er klar i sin tale og 

tar tak i mange viktige utfordringer for 

bransjen. 

Men Lockert savner tilstrekkelig fokus 

på de utfordringene som ligger i inntekts- 

rammereguleringen, og som er helt 

avgjørende for at de store utbyggingene 

på nettsiden skal kunne gjennomføres. 

KONSESJON

– Vi kan ikke ha en modell som står i 

veien for nyinvesteringer og reinvest-

eringer i nettet, sier Defo-lederen. Han 

mener at investeringene må kunne 

konsesjonssøkes på regionalnettet, 

og at monopolmyndigheten gjennom 

konsesjonsbehandlingen kan øve 

tilstrekkelig kontroll på nødvendigheten 

av investeringen og kostnadene ved 

denne – slik som for Statnett.

– Vi trenger mer nett, sa 

olje- og energiminister Ola 

Borten Moe på Energidagene. 

– Ja, men hva med finans-

ieringen da, spør daglig 

leder Knut Lockert i Defo.
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KOSTNADER

Borten Moe viste til at forskjellene i 

nettkostnadene er betydelig større enn 

prisforskjellen på kraft, og presiserte 

at alle har et ansvar for å bidra til å 

redusere forskjellene i nettleia. 

– Nå som investeringstakten skal 

økes betraktelig, er det viktig å ha fokus 

på kostnadseffektivitet. Kostnadene  

må dessuten fordeles på en hensikts-

messig måte, sa statsråden, og viste til 

at regjeringen har gjort sitt ved å doble 

bevilgningen til utjevningsordningen til 

120 millioner kroner. 

Han understreket at selv om den 

nåværende regjering garanterer for 

ordningen, så kan han som statsråd i 

dag umulig garantere for hva som skjer 

på lengre sikt. 

STRUKTUR

Alle nettselskap har ansvar for at nettet 

utnyttes og utvikles på en kostnads-

effektiv måte, hevdet statsråden.

 – Dersom det finnes stordrifts-

fordeler ønsker jeg at disse utnyttes. 

De dyreste selskapene er ikke nød-

vendigvis ineffektive i driften av sitt 

selskap. Små selskap er ikke nød-

vendigvis dyre, men det er en tendens 

til at dyre selskap er små. Det sier seg 

selv at nettleien blir høy i et område 

Statnett-sjefen presiserte at selskapets overordnede plan 

står fast. – Men sårbarheten er større og marginene mindre 

Justeringer må gjøres

– Noen justeringer må gjøres i 

planene og noen prosjekter må  

skyves ut i tid. Vi må ta inn over  

oss de erfaringene vi har høstet de 

siste årene, sa konsernsjef Auke 

Lont på Statnetts høstkonferanse. 

med få kunder og lange avstander. 

Dette er et strukturelt problem, sa olje- 

og energiminister Ola Borten Moe,  

og la til: – Det er ikke sikkert at det  

er en robust kommersiell strategi for  

det enkelt selskap å beholde dagens  

struktur i all framtid. 

– Vi er svært opptatt av å ta del i 

denne strukturdebatten som statsråden 

her legger opp til, sier Knut Lockert i en 

kommentar til NettOpp. 

enn vi tidligere har lagt til grunn. Konsesjons- og tillatelses-

prosessene har vist seg mer ressurskrevende enn tidligere 

og prosessene tar lengre tid. 

BEDRE Å OVERINVESTERE

Elektrisiteten vil spille en viktigere rolle i våre liv og en viktig 

rolle når vi skal kutte utslipp av CO2, presiserte  Auke 

Lont – Dette krever at det bygges et robust nett, sa han og 

advarte mot at manglende nett kan hindre næringsutvikling, 

for eksempel i petroleumssektoren. 

– Det økonomiske tapet for samfunnet kan da bli be-

tydelig. Generelt er det bedre å overinvestere i nett enn å 

underinvestere. 
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«Millionstraff» for nødvendig 

oppgradering av nettet

– Vi har gjort det enhver ansvarlig 

nettkonsesjonær skal gjøre for å ved-

likeholde og fornye sitt nett, og utført 

arbeidet til tider som sjenerte kunden 

minst mulig, sier adm. direktør Jacob 

N. Jacobsen (bildet) i Trollfjord Kraft AS 

til NettOpp. 

– Selskapet «straffes» for dette i 

henhold til regelverket med fi re millioner 

kroner i KILE-kostnader fordi arbeidet 

krevde en utkobling av strømmen noen 

timer på natta. 

REHABILITERING

I høst har Trollfjord Kraft i Vesterålen 

rehabilitert Melbu trafostasjon og 

Hadselhamn koblingsstasjon. 

– Dette var planlagte og nødvendige 

tiltak for å møte kommende års krav til 

nettkapasitet, og for å sikre god lever-

ingskvalitet og -krav i hele konsesjons-

området, sier adm. direktør Jacob N. 

Jacobsen til NettOpp. 

For å utføre arbeidet måtte selska-

pet koble nettet forbi trafostasjonen på 

Melbu og lage en loop forbi Hadsel-

hamn koblingsstasjon. 

UTKOBLING
På Melbu ble det planlagt og gjennom-

ført utkobling i tre timer i forbindelse 

med forbikobling av anlegget, og 

utkobling i tre timer i forbindelse 

med fjerning av forbikoblingskabel. I 

Hadselshamn var det planlagt utkobling 

i én time i forbindelse med fralooping 

av stasjonen, og utkobling i én time 

i forbindelse med tillooping. Siste 

utkobling ble om lag 50 minutter lengre 

enn planlagt av to årsaker: Den ene 

var at jobben tok 20 minutter lengre tid 

en planlagt, den andre var at Statnett 

brukte ca en halv time på å avsikre 

avgangen på Sortland og få lagt inn 

linjen igjen. 

VARSLING
For å skape minst mulig forstyrrelser 

og problemer for kundene, ble alle 

utkoblinger foretatt om natten i helger. 

Utkoblingene som var nødvendig 

berørte hele Trollfjord Krafts konsesjons-

område. Selskapet varslet alle kunder 

gjennom avisannonser, og alle større 

kunder som industri, kommune, syke-

hjem og sykehus ble varslet særskilt. 

– Konklusjonen så langt er at Troll-

fjord Kraft har gjort det enhver ans-

varlig nettkonsesjonær skal gjøre for 

å vedlikeholde og fornye sitt nett, og 

har utført arbeidet til tider som sjenerer 

kunden minst mulig, sier Jacobsen. 

KONSEKVENSENE

Trollfjord Kraft har regnet ut at for disse 

nattlige helgutkoblingene påløper det 

Trollfjord Kraft AS «straffes» etter regelverket med fi re 

millioner kroner i KILE-kostnader for å møte framtidas 

krav til nettkapasitet og god leveringspålitelighet. 

– Er dette egnede regler for å oppfylle målsetningene om 

et godt strømnett?
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en samlet KILE-kostnad på om lag 

fi re millioner kroner. Etter gjeldende 

regelverk går disse fi re millionene til 

fradrag i kostnadsgrunnlaget ved be-

regning og fastsettelse av kommende 

års inntektsrammer for selskapet. 

– Trollfjord Kraft AS blir med andre 

ord straffet økonomisk for å gjennom-

føre samfunnsgagnlig rehabilitering i 

sitt nett, sier Jacob N. Jacobsen. Han 

spør nå om dette er egnede regler for 

å oppfylle myndighetenes målsettinger 

om et godt strømnett som kan yte 

tjeneste med den kvalitet og leverings-

pålitelighet som leveringskvalitet-

forskriften krever?

– Det må være feil å straffe sam-

funnsgagnlige aktiviteter, konkluderer 

Jacobsen, som nå vil søke om å få 

ettergitt KILE-kostnadene. 

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

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

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

5. årgang ISSN 1890-4165 

Arne Nybråten, VOKKS

Blir enda bedre på regulering

På et møte 15. og 16. november på 
Gardermoen samlet Defo og KS Bedrift 
Energi sin ekspertise på nettregulering 
for å skaffe seg ytterligere kompetanse, 
og for å regne på konsekvenser for 
enkeltmedlemmer. For å øke nytte-
verdien deltok også Svein Sandbakken 
fra EC-group og Johannes Kristoffersen 
fra Troms Kraft Nett. 

– Det er viktig at vi får en breiere 
kompetanse på nettregulering slik at 
fl ere kan forstå DEA-modellen og konse-
kvensene av NVEs regulering for de en-
kelte selskaper, sier Arne Nybråten som 
er leder av Defo / KS Bedrift Energis 
felles nettreguleringsutvalg. 

FULLSTENDIG ULOGISK
Nybråten presiserer viktigheten av å 
kunne se på effekten av endringer som 
NVE gjør. Han viser blant annet til NVEs 
foreløpige varsel om inntektsramme for 
2012 og problemstillinger rundt fl ytting av 
regionalnett til modell for distribusjonsnett. 

I et brev til NVE skriver Arne Nybråten 
blant annet: «Det er etter min mening 
fullstendig ulogisk at «effektiv» kostnad 

for bygging og drift av et regionalnett 
skal påvirkes av distribusjonsnettets 
sammensetning og oppgaver.» 

Han ber i dette brevet om at NVE 
legger fram en faglig begrunnelse for 
hvorfor «effektiv» kostnad for svært 
mange distribusjonsnett skal påvirkes 
av kostnader i noen små regionalnett. 
Videre ber han om en faglig begrun-
nelse for hvorfor «effektiv» kostnad for 
disse små regionalnettene skal påvirkes 
av kostnader, sammensetning og opp-
gaver i distribusjonsnettet. 

Til NettOpp sier Arne Nybråten 
at han er spesielt skuffet over NVEs 
varsel om inntektsrammer for 2012 
fordi: – NVE er enig med oss på en del 
områder, men tar likevel ikke hensyn til 
dette når forslaget kommer. 

FULL KONTROLL
– Vi ønsker å ha full kontroll på de 
modeller og de endringer som NVE står 
for når det gjelder nettreguleringen, sier 
Defos styreleder Eilif Amundsen til 
NettOpp. – Ved å styrke vår kompe-
tanse ytterligere skal vi sørge for at 

Defo og KS Bedrift Energi har samlet sin ekspertise på nett-
regulering for å bli enda bedre. Med best mulig kompetanse skal 
NVEs arbeid kontrolleres og medlemmenes interesser styrkes.
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nettreguleringsmodellen blir best mulig 
tilpasset våre medlemmers behov. 
Vi skal utfordre NVE og bidra med 
spisskompetanse.

Eilif Amundsen legger også vekt på 
den kompetansen dette utvalgsarbeidet 
gir for de bedriftene som bidrar. Som 
eksempel bruker han bedriften han 
selv er ansatt i, Hålogaland Kraft. – De 
bidrar med mye ekspertise i diverse 
utvalgsarbeid og får igjen enda mer 
kompetanse, noe som er med å gjøre 
selskapet til en smeltedigel i forsknings-
miljøet innenfor bransjen. 

Både Eilif Amundsen og Are 
Marthinussen fra Hålogaland Kraft er 
med i nettreguleringsutvalget. 
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På temadagen vil også kommende nytt forslag til regelverk gjeldende fra 2014 
bli drøftet, og de mulige konsekvenser dette regelverket kan få. 

Vi vil komme tilbake til nærmere detaljer om agendaen, men det er klart at 
NVE vil bli representert. 

Sett av 9. februar i kalenderen, og forbered deg på et interessant og nyttig 
seminar på Park Inn, Gardermoen. 
Pris kr. 1 200. Påmelding til unni.wolstad@ks.no

Temadag om fellestariffering
Defo og KS Bedrift Energi inviterer til temadag om fellestariffering for 
regional- og sentralnettet 9. februar 2012 på Gardermoen. 
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Det var den 31. oktober i år at NVE sendte ut sitt vedtak om overtredelses-gebyr på mellom 50 000 og 100 000 kroner til fem nettselskaper for å ha gitt uriktige opplysninger om sine planer for kraftrasjonering. Fire av disse er Defo-medlemmer: Hammerfest Energi Nett AS, Nesset Kraft AS, Sørfold Kraftlag SA og Tinn Energi AS. Alle benekter at det har vært selskap-enes hensikt å forlede NVE. Sør-fold Kraftlag har allerede påklaget avgjørelsen til OED og mener å ha dokumentert at NVE har fattet ved-taket på feil grunnlag.  

KRASSE UTSAGN
NettOpp skrev første gang om denne saken i oktober 2010, og la da vekt på NVEs språkbruk i forbindelse med at de gikk ut med en pressemelding om at de hadde sendt varsel om overtredelses-gebyr til seks selskaper, hvorav fi re Defo-medlemmer. Det ble spesielt reagert på at NVE brukte uttrykket «..bevisst eller uaktsomt» i forbindelse med påstanden om at selskapene hadde avgitt urik-tige opplysninger. Det ble fra alle fi re 

selskapene benektet på det sterkeste at de med viten og vilje har gitt uriktige opplysninger. Det ble også vist til de skader slike krasse utsagn til media i et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven vil bety for selskapenes omdømme. Det ble stilt spørsmål ved om dette er forsvarlig saksbehandling. 

IKKE BEVISST
Etter at pressemeldingen ble sendt ut 13. september i fjor, og fristen til ut-talelse om saken ble satt til 1. oktober samme år, kom NVEs endelige vedtak den 31. oktober 2011. Dette vedtaket ble lagt ut på NVEs hjemmeside som nyhetssak, men ikke fulgt opp av en pressemelding slik det ble gjort ved varselet i fjor. NVE hadde nå redusert antall selskaper til fem, og fjernet uttrykket «bevisst» når det gjelder å villede NVE. Nå kaller de det «grovt uaktsomt». Det etterlatte inntrykket er likevel at NVE har blitt lurt.

VILLE TAKLET EN SITUASJON– Dersom dette hadde slik hastverk, hvorfor måtte NVE da bruke nesten et  

år på saksbehandlingen etter den korte fristen til uttalelser fra selskapene, spør daglig leder Knut Lockert i Defo. Han viser også til at avvikene for lengst var lukket, og at mangler i planene ikke er ensbetydende med at selskapene ikke villet taklet en bered-skapssituasjon. 
– På oss virker det som dette er den klassiske vurderingen fra en kontorstol i Oslo, der lokalkunnskapen og selska-penes kjennskap til eget nett er totalt undervurdert, sier Knut Lockert.

TAR UTFORDRINGENDefo ser på problemene med krav til rasjoneringsplan som en bransje-utfordring, og vil til neste år avholde et seminar i regi av Defos beredskaps-utvalg. 
– Her vil alle problemstillinger rundt dette arbeidet bli belyst, og det er en selvfølge at NVE inviteres til dialog. Hensikten må være å få avklaringer som bransjen og samfunnet kan leve med, og hindre slike reaksjoner fra NVE i framtiden, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. 

NVE har fattet vedtak om overtredelsesgebyr på tvil-somt grunnlag i saken om planverk for kraftrasjonering, mener Defo-medlemmer som er bøtelagt. Defo vil ta denne bransjeutfordringen opp i full bredde på en fagdag neste år, og vil invitere NVE med. Krav til rasjoneringsplaner er en bransjeutfordring som Defo vil ta tak i.
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Her på Sandtorgholmen hotell i Harstad kommune ble FSN stiftet for nøyaktig ti år siden i dag. 

Det var den 12. desember 2001 at 
Forum for strategisk nettutvikling, FSN, 

ble stiftet. Det skjedde på Sandtorgholmen 

Hotell (bildet) i Harstad kommune. 
Gjennom ti år har begivenhetene stått 

i kø på veien fra å bli oversett, latterlig-

gjort og trakassert – til å bli respektert 

og lyttet til som en viktig samarbeids-

partner, inneha sentrale posisjoner og 

være et talerør for distriktsenergiverk-

ene i hele landet. 
MILEPÆLERDe viktigste milepælene i FSN/Defos 

historie startet med de sentrale og 
viktige posisjonene som den nystartede 

organisasjonen fi kk: representasjon i 

Statnetts brukerråd, forhandlings- og 

drøftingsrett med Statnett, hørings-
instans for relevante saker fra NVE og 

OED, og medlem i Kontaktutvalget for 

energisektoren (EU/EØS). Maktapparatet ble utfordret og rea-

gerte med å invitere oss til samarbeid. 

Den utfordringen ble tatt, og vi maktet å 

tilpasse oss de stadig økende krav som 

ble stilt til en bransjeorganisasjon. VOKST OG TILPASSETEtter fusjonen med IDÉ-gruppen våren 

2003 kunne den unge organisasjonen 

lett fått voksesmerter. Men det ble tatt 

grep som engasjerte medlemmene 
i strategiarbeid, dugnadsånd og en 
utvalgsstruktur som gjorde FSN slag-

kraftig og synlig i alle relevante sam-
menhenger. En naturlig utvikling ble at FSN 

ansatte daglig leder i 2008. Med Knut 

Lockert som administrativ leder har 

organisasjonen tilpasset seg en ny tid 

gjennom endret navn og profi l, og med 

en større slagkraft gjennom represen-

tasjoner og høringer. I 2010 ble Knut 

Lockert valgt som leder av Statnetts 

brukerråd. Det var en viktig anerkjen-

nelse for Defos seriøse arbeid. 
I samarbeidets ånd er mye 

oppnådd. Ikke minst gjennom sam-
arbeidet med KS Bedrift Energi, men 

også ved samarbeide med NVE, 
Statnett og andre, der hvor det er 
mest hensiktsmessig.

NYE UTFORDRINGERMen nå er jubileumsåret snart over, 
og nye utfordringer står for døren. 
I NettOpp vil du kunne følge med på 

det meste som opptar Defo – rett på 

sak og med klar tale!

Defo har jubilert hele året med jubileumslogo, avholdt jubileumsårsmøte i mai med jubileumstale, jubileumsgaver og jubileumsfi lm – men det er altså i dag, 12. desember, som er dagen. 
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GOD JULog gratulerer med dagen



Defos hjemmeside www.defo.no er under 
stadig vurdering med tanke på forbedringer 
og endringer. Vi ønsker at hjemmesida skal 
være mest mulig levende, oppdatert og  
aktuell. Derfor fikk vi i 2011 en avtale om  
levering av en daglig automatisk nyhets-
tjeneste. Under spalten «Aktuelle nyheter» 
har det daglig blitt lagt ut ferske nyheter om 
energirelaterte temaer. 

Ut på våren 2012 fikk Defos hjemmeside  
en noe større ansiktsløfting, mer tilpasset 
framtida og nye behov. 

Hjemmesida har også en oversikt over alle 
medlemmer med adresser, kontaktperson og 
med link til hjemmesider. Vi legger stor vekt 
på at dette skal være oppdatert informasjon 
til enhver tid, og oppfordrer medlemsverkene 
til å ta kontakt dersom de oppdager at det her 
ligger feil data. 

Under «høringsuttalelser» finnes arkiv for 
alle høringsuttalelser som Defo alene eller i 
samarbeid med KS Bedrift Energi har sendt til 
myndighetene. 



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

Noen eksempler på artikler og  
innlegg fra Defo: 

Knut Lockert fast i et innlegg i Dagens  
Næringsliv (DN) 5. februar 2011, og viser  
til Hardanger-rapportene som nylig var  
lagt fram. Han kritiserer DNs fokus på at  
«Statsråden overdrev krisen i vest», og  
konkluderer med at: «Når vi fjerner oss fra 
den teoretiske tilnærmingen til virkeligheten,  
står vi igjen med statsrådens opprinnelige 
vedtak om å bygge kraftlinjen inn mot  
bergensregionen uten bruk av sjøkabler.»

tittelen på et innlegg i fagbladet Energi 
utgave 4 skrevet av Knut Lockert i Defo. 
Han kommenterer en artikkel fra Svein Roar 
Brunborg om Statnetts bruk av ekstern 
kommunikasjonskompetanse «Det ser ut 
som Brunborgs ønsker at Statnett skal  
sitte stille og forholde seg passivt til det 
som kommer. Jeg er redd tiden har løpt  
fra ham», skriver Knut Lockert. 

 
hevder Knut Lockert i et innlegg i Euro-
power Avis. Bakgrunnen er det han kaller 
«den feilaktige påstanden om at forskudds-
betaling av strøm er en forutsetning for fri 
konkurranse». «Bruk av forskuddsbetaling 
har vist seg å være mer egnet til å forvirre 
kundene enn det er til å fremme et effektivt 
marked», skriver Defo-lederen. 

 
fast i en artikkel i Energi nr. 8. Olje- og energi- 
minister Ola Borten Moe støtter opp om 
forslaget til lik kraftpris i hele Norge. Defo 
ønsker også lik kraftpris i Norge. Men her 
som i slike saker for øvrig; det kommer ikke 
av seg selv.

i forbindelse med orkanen «Dagmar», med 
blant annet følgende spørsmål: – Hvorfor 
er det slik at energiverkene møter kompen-
sasjonsordninger til kunder og mister 
inntekter etter ekstreme hendelser, mens 
veivesenet i tilsvarende situasjoner får 
ekstrabevilgninger? spør daglig leder Knut 
Lockert i Defo. 

gikk Knut Lockert «Hardt ut mot Pareto-
analyse», og hevder blant annet at Pareto 
tar en del snarveier i sin nettanalyse. 

I forbindelse med vårt årsmøte med fagdag 
lager fagbladet Energi et eget bilag om pro-
blemstillinger som engasjerer Defo og våre 
medlemmer. 

Hovedoppslaget var at Defos medlemmer 
skal investere for seks milliarder kroner fram  
til 2020, og at dette kan få betydning for eier-
kommunenes utbytte og utfordrer eierstrukturen. 

Av andre artikler i bilaget kan nevnes et 
intervju med daglig leder Knut Lockert om 
Stortingets kablingspolicy, og et intervju  
med styreleder Eilif Amundsen som ser tilbake 
på ti år med FSN/Defo som: «Eit samliv fullt 
av oppturar». 

Det var også artikler om nordområde- 
problematikken og AMS.









Driftsinntekter

Salgsinntekt 4 049 854 3 707 840

Annen driftsinntekt 559 800 904 700

Sum driftsinntekter 4 609 654 4 612 540

Driftskostnader

Lønnskostnad 1 964 033 1 789 579

Annen driftskostnad 2 712 205 2 406 206

Sum driftskostnader 4 676 239 4 195 785

DRIFTSRESULTAT -66 584 416 755

Finansinntekter

Annen renteinntekt 60 889 52 629

Sum finansinntekter 60 889 52 629

Finanskostnader

Annen finanskostnad 1 049 337

Sum finanskostnader 1 049 337

NETTO FINANSPOSTER 59 840 52 292 

Ordinært res. før skattekostnad -6 744 469 859

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Ordinært resultat: Underskudd -6 744 469 859

Ekstraordinære inntekter / kostnader 0 0

-6 744 469 047

Overføringer

Overføring annen egenkapital -6 744 469 859

SUM OVERFØRINGER -6 744 469 859



Anleggsmidler 18 879 0

Anleggsmidler 18 879 0

Omløpsmidler

Varer 0 0

Kundefordringer / andre fordringer 70 055 755 878

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 872 134 1 497 405

Forsk.betalte kostnader

Sum omløpsmidler 1 942 190 2 253 283

SUM EIENDELER 1 961 069 2 253 283

Egenkapital

Innskutt egenkapital 0 0

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 457 040 1 463 785

Sum opptjent egenkapital 1 457 040 1 463 785

SUM EGENKAPITAL 1 457 040 1 463 785

Gjeld

Avsetning for forpliktelser 0 0

Annen langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 221 011 443 339

Skyldig offentlige avgifter 115 169 149 515

Annen kortsiktig gjeld 167 849 196 644

Sum kortsiktig gjeld 504 028 789 498

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 961 069 2 253 283

Eilif Amundsen Jan-Erik BrattbakkPer Erik Ramstad Alf Vee Midtun Bjørg Brestad











Selvfølgelig var selve hovedfeiringen av 
10-årsjubileet lagt til Defos årsmøte med  
fagdag i Geiranger i mai. Her ble det tradi-
sjonen tro holdt mange faglig gode foredrag 
og det var spennende utflukt til store høyder. 
Men høydepunktet for feiringen var nok  
jubileumsmiddagen med urframføring av  
Defos jubileumsfilm, med utnevnelse av æres-
medlem og mange takketaler. Defo ble takket 
for det organisasjonen har betydd gjennom 
ti år for distriktenes kamp for fortsatt å være 
herre i eget hus. 

Defo fikk på jubileumsårsmøtet sin første 
æresmedlem, og selvfølgelig måtte det  
være den levandes lokalsamfunnspatrioten 
Eilif Amundsen. Selve eneren i Defos historie  
måtte bli æresmedlem nummer 1.

Som drivkraft til etableringen av FSN,  
utvikling og videreføring, og styreleder i  
alle de ti årene, har Eilif Amundsen markert 
seg mer enn noen annen som selve person-
ifiseringen av FSN/Defo. Det har ikke vært 
mulig for noen å nevne denne organisa- 
sjonens navn uten i det minste å tenke på  
Eilif Amundsen.

Distriktenes energiforening, Defo ble ti år i 2011. Dette ble markert på for-
skjellig vis gjennom året. Høydepunktet var nok jubileumsårsmøtet med  
fagdag i Geiranger 24.–26. mai. Gjennom hele året har jubileumslogoen  
prydet Defos trykksaker. 

Eilif Amundsen (tv) får overrakt symbolet på sin 
æresbevisning fra Defos nestleder Per-Erik Ramstad.

Eilif har ofte tenkt på å gi seg som styre-
leder – det er bare ikke blitt slik. Mest fordi 
han er selve grunnsteinen i organisasjonen og 
at det derfor har vært naturlig å bygge videre 
på hans kunnskaper og erfaring. Men han er 
også selv helt bevisst at en organisasjon som 
er så grundig etablert gjennom ti år, ikke er 
avhengig av én person. Mange dyktige folk 
i medlemsverkene er godt skikket til å føre 
arven videre når tiden er inne. Men eneren er 
æret for både fortid og framtid.



Defos historie er en film verdt  
– eller to. En kortversjon som inn-
ledning til jubileumsmiddagen, og  
en lengre versjon som julegave til 
medlemmene. Regissøren er fra 
Israel, har mange internasjonale 
filmpriser og har nå lært Defo og 
Distrikts-Norge å kjenne. 

Defo-logen gror opp fra grunnfjellet i filmen  
som Yossi Somer har laget for Defo.

Yossi Somer har gjennom 
Defos jubileumsfilm 

tatt pulsen på 
Distrikts-Norge. 

Med regissørens blikk og med grunnlag i  
en annen kultur, har Yossi Somer zoomet  
inn inntrykk fra distriktsnorge – og laget  
jubileumsfilm for Defo.

Den prisbelønt internasjonale filmskaper, 
forfatter og produsent legger merke til både 
de store linjer og detaljene når han lager film. 
Slik kan han skape balanse i filmen – det er 
viktig for å kunne fortelle en historie og for å 
få seerne til å sitte igjen med den rette følelsen.

Etter å ha reist rundt i Distrikts-Norge for 
å lage film for Defo, sitter Yossi igjen med 
mange følelser – og han har funnet en balanse 

i Norge som helt mangler i Midtøsten og i sitt 
hjemland Israel. 

Defo har grunn til å være stolt over å ha fått 
engasjert en regissør av dette formatet til å 
lage sin jubileumsfilm.

Yossi, eller Joseph som er hans virkelige 
fornavn, er utdannet ved London International 
Film School, og har gjennom sine mer enn  
30 år lange karriere innkassert mange priser 
for sine filmer. Blant disse kan nevnes; åtte 
israelske Academy Awards, to gull og en 
bronsje fra Worldfest Houston.



Årsmøtet med fagdag 2011 ble ikke bare jubileum. Tradisjonen tro ble de 
faglige innslagene både nyttige og engasjerende – og det var struktur- 
debatten som fenget mest. 

Det spørsmålet som ble mest interessant 
var: Er de store gode fordi de er store, eller 
er det fordi de har det for lettvint? De store 
har jo tilhold i byer og tettsteder med enkel 
geografi, et rikt næringsliv og lettere adkomst 
til sine kunder. 

Yngve Walle fra Pareto oppsummerte sitt  
foredrag på følgende måte: «En bransje kjenne- 
tegnet av dyktige og profesjonelle folk, men 
fortsatt med et forbedringspotensial for små 
og (store) aktører med tanke på avkastning, 

nettleie, leveringssikkerhet og finansiell  
robusthet.»

– Vi liker at man skal ha avkastning på 
det man gjør, sa Ynge Walle senere under 
paneldebatten. – Dette er en sektor hvor mye 
skjer og mye skal skje, og det glemmes ofte 
at dette skal finansieres.

Dette var nok i hvert fall forsamlingen  
enig i, og som Erling S. Martinsen fra Ymber 
sa om utfordringene: – Det er slitsomt å ha  
fattige eiere.

Erling S. Martinsen og Yngve Walle på samme sti – i hvert fall i naturen. 
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Et solid par av dyktige distriktsfolk 
kom inn i Defo-styret under årsmøtet 
i Geiranger. Bjørg Brestad er adm. 
direktør i ValdresEnergi AS. Alf Vee 
Midtun har samme funksjon i Rauma 
Energi AS.

For livets glade gutter går solen aldri ned. 

Bjørg Brestad har vært vara for Andres Sætre 
som nå gikk ut av styret. Bjørg er BI-økonom 
og har vært leder av Valdres Energiverk i åtte 
år. Hun er svært godt kjent med Defo og har 
også vært vertskap sammen med VOKKS for 
FSN- årsmøtet på Beitostølen i 2009.

For Alf Vee Midtun er Defo en ny erfaring 
som han ser fram til som både interessant og 
lærerik. Med sin brede bakgrunn vil han nok 
også ha mye å bidra med i organisasjonen. 
Han har gått gradene fra lærling via driftsinge-
niør og markedssjef til adm. direktør i Rauma 
Energi, Åndalsnes.

Alf Vee Midtun og Bjørg Brestad kom inn i styret 
etter årsmøtet i Geiranger.
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Glade Defo-ere samlet på Knivsflå 
– der ingen skulle tru...

En glad gjeng på vei opp i det grønne.



I februar kunne vi med glede ønske 
nok en sterk bygger og opprett- 
holder av lokalsamfunnet velkommen  
til Distriktenes energiforening. 
Sykkylven Energi AS er en lokal 
samfunnsbygger som hører naturlig 
hjemme i denne organisasjonen.

– Etter å ha blitt kjent med Defo var det 
naturlig for et mindre distriktsenergiverk som 
vårt å bli medlem i denne organisasjonen, sa 
administrerende direktør Trond Lauritsen i 
Sykkylven Energi til NettOpp. Han la spesielt 

Adm. direktør Trond Lauritsen i Sykkylven Energi 
AS mener det var naturlig å bli medlem i Defo.
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vekt på organisasjonens evne og muligheter 
til å påvirke og til raskt å få gjennomslag for 
viktige saker.

– Defo hjalp oss med et helt konkret sak hvor  
vi slet med å få avklaring i Statnett-systemet.  
I løpet av kort tid hadde Defo tatt direkte kontakt  
på våre vegne med rette nivå, fått en avklaring 
og gitt en positiv tilbakemelding. Det er denne 
måten Defo jobber på, med rask og direkte  
kontakt til rett nivå, som er viktig for oss i små og 
mellomstore energiselskaper, sa Trond Lauritsen.

Sykkylven Energi er et lite lokalt selskap med  
23 ansatte og er 100 prosent eid av Sykkylven 
kommune. Selskapet er en grunnmur i lokal-
samfunnet med sine omfattende tjenester for 
kommunen.

Ikke bare produserer og leverer selskapet  
elektrisk strøm, de har også ansvaret for 
vann, avløp og renovasjon (VAR). Egen- 
produksjonen av elektrisk kraft fra tre kraft-
stasjoner dekker i underkant av halvparten av 
det totale forbruket i kommunen. De har også 
et svært godt utbygd strømnett, høy bered-
skap og god leveringskvalitet.

Selskapets vannverk forsyner i underkant 
av 4 000 mennesker i tillegg til virksomheter, 
skoler og institusjoner. 

Selskapet er organisert i en kundeavdeling 
med ansvar for oppfølging og rettledning,  
målearbeid for vann og el og fakturering. 
Driftsavdelinga bygger og driver anlegg innen-
for forretningsområdene, kraftproduksjon,  
distribusjonsnett, vannforsyning, avløps-
anlegg og renovasjon. Adm. direktør Trond 
Lauritsen mente det var naturlig for Sykkylven 
Energi å bli medlem i Defo.

Sykkylven Energi er grunnmuren i lokal-
samfunnet slik også de andre medlemmene  
i Defo fungerer.



Da Kjell Sæterhaug tiltrådte som 
daglig leder i Sørfold Kraftlag  
1. august, var det rolige tider.  
– Nå begynner det å dra seg til.

– Det var helt greit at ferietida ikke var over da 
jeg startet opp 1. august, sier Kjell. – En rolig 
oppstart gjorde at det ble tid til å sette seg 
inn i de mange forskrifter og regelverk som 
gjelder for denne bransjen.

Mye ble annerledes for den tidligere eien-
domssjefen i Mesta Eiendom. Med kontor på 
Fauske hadde han ansvaret for alle Mestas  
eiendommer i hele Norge. Det var en omfattende  
jobb, med utleie, forvaltning, kjøp og salg.

Det var uenighet om Mestas veivalg som  
fikk Kjell til å tenke på ny jobb.

– Mesta ville selge eiendommer raskes  
mulig, men jeg mente at det var viktig å utvikle 
eiendommene i større grad før salg.

Nå vil han heller utvikle samvirkeforetaket 
Sørfold Kraftlag, i en bransje som han nå har 
erfart er mer gjennomregulert enn eiendoms-
bransjen.

– Men jeg har jo god hjelp av 21 kompetente 
ansatte, så det er jo mye som flyter på dem.

Kjell tar med seg fra eiendomsbransjen 
et ønske om å satse mer på vedlikehold og 
utbygging. Nå vil han satse på vedlikehold  
av distribusjonsnettet og kartlegge mulig-
heten for å bygge ut og utvikle mer vann-
kraftproduksjon.

Kjell Sæterhaug vil utvikle samvirkeforetaket  
Sørfold Kraftlag.

Selv har 47-åringen utviklet sin kompetanse 
fra anleggsingeniør i Hæren, via bygnings-
ingeniør fra NKI til siviløkonom fra Handels-
høyskolen i Bodø i 2001. Nyttig kunnskap og 
nyttig erfaring når det nå begynner å dra seg 
til med mange store energiutfordringer i en 
viktig del av Distrikts-Norge – og Defo har han 
allerede stiftet bekjentskap med.

 

Trollfjord Kraft AS «straffes» etter regelverket 
med fire millioner kroner i KILE-kostnader 
for å møte framtidas krav til nettkapasitet og 
god leveringspålitelighet. – Er dette egnede 
regler for å oppfylle målsetningene om et godt 
strømnett?

– Vi har gjort det enhver ansvarlig nett-
konsesjonær skal gjøre for å vedlikeholde og 
fornye sitt nett, og utført arbeidet til tider som 
sjenerte kunden minst mulig, sier adm. direk-
tør Jacob N. Jacobsen i Trollfjord Kraft AS.

– Selskapet «straffes» for dette i henhold til 
regelverket med fire millioner kroner i KILE-
kostnader fordi arbeidet krevde en utkobling 
av strømmen noen timer på natta.
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Etter seks uker i stolen som daglig  
leder i Nesset Kraft AS har Tom Meek 
erfart at denne bransjen er både 
spennende og krevende. Men han 
suger til seg og lagrer kunnskap 
underveis mot morgendagens  
utfordringer.

Tom Edvard Meek har 20 år bak seg i entre-
prenørbransjen, og de siste ti årene i Malthus 
AS før han skiftet bransjen og tiltrådte som 
daglig leder i Nesset Kraft AS i Eidsvåg i 
Romsdal 3. oktober 2011.

– Jobbskifte ble et verdivalg. Jobben innebar 
mye reising, og med tre små barn fant jeg 
tiden moden for å gjøre endringer, selv om det 
ikke var enkelt å forlate Malthus, sier Tom.

– Nesset Kraft AS er en solid lokal sam-
funnsaktør som utfører en viktig samfunns-
oppgave i tillegg til andre virksomhetsområder 

Tom Meek er underveis mot morgendagens  
utfordringer med Nesset Kraft AS. 

Det er på reaksjonsevne, sentralbord og  
leveringssikkerhet at Repvåg Kraftlag får  
høyest poengskår.

– 86 poeng er det høyeste som er målt 
innen bransjen på reaksjonsevne. Kundens 
oppfatning av oss er positiv, og kundene sier 
med dette at de vil ha oss her, sier en stolt 
elverksjef for et av landets minste kraftlag.

Repvåg Kraftlag SA er et nettselskap med 
hovedkontor i Honningsvåg i Finnmark, og  
har om lag 4 300 nettkunder. Kraftlaget har  
36 ansatte og to avdelingskontorer.

Og nettopp avdelingskontorene er viktig  
for nærheten til kundene, mener Samuelsen.

– Det at kundene ser oss, raskt kan ta kon-
takt med oss og at vi tar kundene på alvor.

Det er neppe prisen som er avgjørende for 
kundenes gode forhold til kraftlaget. Repvåg 
Kraftlag har en av landets høyeste nettleier 
– ikke unaturlig i et område med store av-
stander, vanskelige værforhold, få kunder og 
spredt bosetning.

– Vi har en klar oppfatning av at kundene 
våre forstår vår kommunikasjon, og under- 
søkelsen underbygger også det, sier elverk-
sjef Oddbjørn Samuelsen.

Repvåg Kraftlag i Honningsvåg skåret høyt på en kundetilfredshetsmåling 
TNS Gallup har utført for Ishavskraftgruppen. – Det er nærhet til kundene 
som er viktig, sier elverksjef Oddbjørn Samuelsen.

som blant annet installasjon og bredbånds-
utbygging. Å få mulighet til å lede og utvikle 
dette selskapet videre ser jeg på som en stor 
utfordring.

I nyjobben har han truffet mange hyggelige 
bransjefolk som villig deler på sin erfaring og 
kompetanse.

FOTO: NESSET KRAFT AS



– Selskapene trenger i realiteten 
tilført kapital for å rette opp skader 
og for å ta nye investeringer til å for-
bedre nettet. Men det er det motsatte 
som skjer, selskapene må ut med 
erstatningsbeløp. 

Det sier adm. direktør Alf Vee Midtun i Rauma 
Energi AS etter at «Dagmar» har rasert store 
deler av nettet i romsdalskommunen. Av sel-
skapets totalt 5 000 nettkunder ble 3 600 be-
rørt av orkanen, hvorav 1 900 under 12 timer. 

Skadene var i all hovedsak trefall over luft-
linjer med utfall for jordfeil eller kortslutning. 

– Nettselskaper som kommer ut for denne 
type naturhendelser vil komme inn i en ond 
sirkel, sier Vee Midtun. – Selskapene trenger  
i realiteten tilført kapital for å rette opp  
skader og for å ta nye investeringer til å  
forbedre nettet. Men det er det motsatte  
som skjer. Selskapet blir svekket økonomisk 
og vil få problemer med å foreta ønskede 
investeringer. 

Stormen «Dagmar» er en så unik 
hendelse at konsekvensene må 
omfattes av de generelle reglene om 
force majeure. Det mener nettsjef 
Jan-Erik Brattbakk i Ringeriks-Kraft 
Nett AS i Hønefoss. 

For Ringeriks-Kraft Nett ble kostnadskonse-
kvensene etter «Dagmar» totalt 25–30 millio-
ner kroner. Dette vil utgjøre ca 35 prosent av 
selskapets årlige inntektsramme. 

Ringeriks-Kraft Nett gjør det klart at de ryd-
der sine linjer i samsvar med normal standard 
for linjerydding for 22 kV distribusjonsnett i 
Norge, som er basert på gjeldende forskrifts-
krav til avstand mellom linje og vegetasjon. 
Selskapet kan derfor ikke se at skadene som 
oppsto under «Dagmar» kan henføres til man-
glende linjerydding vurdert ut fra forskriftskrav 
eller norm.

Selskapets investeringer har også ført til at 
de relativt sett har et nytt nett sammenlignet 
med andre selskaper, og det legges også til at 
det ikke er tatt utbytte fra Ringeriks-Kraft Nett 
siden 2005.

 Dagmar ble svært kostbar for Stryn Energi. 

Med en ramme på 27 millioner vil 
Stryn Energi etter foreløpige anslag 
kunne få en samlet KILE-kostnad på 
ca 15 millioner kroner. I tillegg kom-
mer gjenoppbygging og reparasjon 
av nettet for ca 5–6 millioner kroner. 

I alt 4 300 abonnenter og 7 100 personer var 
uten strøm fra regionalnettet i 47 timer, og 
110 kunder fikk strømmen igjen etter 7 døgn.  
I midten av januar var det fortsatt to familier 
som ble forsynt via aggregat etter at arbeidet 
med bygging av ny linje ble stoppet av snø-
skred og skredfare. 

FOTO: STRYN ENERGI
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