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SAK NR.

SAK
Møtet ble åpnet.
Referat fra forrige møte ble godkjent.

2017-02-07

Sakslista fra styret
Bente Monica Haaland presenterte saken.

Innspill til
Statnett

MDF ønsker å bli konsultert om tariffmodellen før den vedtas av styret.

2017-02-01

Konsernstrategi 2017 – overordnede mål
Auke Lont presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet mente at Statnett treffer godt i sin analyse av utviklingstrekkene og strategien. Et tydelig
mål om utflating av tariffen er viktig. Forumet minnet om at utgangspunktet for tariffen er at
Statnett først vil doble tariffen før den flates ut. Forumet pekte videre på det høye avgiftsnivået
på strøm som en sentral utfordring for kraftsystemet, som påvirker hele strømnettets
konkurranseevne.
Videre mente forumet at de øvrige effektiviseringsmålene (Blant dem 25 % mest effektive TSOer
i Europa og 15 % mer effektiv i 2018) ikke er spesielt ambisiøse målsettinger. Gassco presiserte
også at sikkerhet handler om sikkerhet for en stabil leveranse til kundene.
Når Statnett presenterer utviklingene i sin visjon – fra neste generasjons sentralnett, via neste
generasjon kraftsystem, til en elektrisk fremtid - er det viktig at Statnett er tydelig i
kommunikasjonen av sin rolle i den elektriske fremtiden.
Forumet mente det var et mål å bidra til at de samlede investeringene i nettet blir mindre enn
de anslåtte 140 milliarder kronene. Det er en del sterke drivere som trekker investeringene opp
som elektrifisering av andre sektorer, men også noen drivere som trekker investeringene ned.
Forumet var enig i vurderingen om at digitalisering vil være et viktig tema de nærmeste årene. I
denne sammenheng må Statnett vurderer hvor langt ned i systemet man bør gå.

2017-02-02

Nettutviklingsplan (NUP)
Anders Kringstad presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet er fornøyde med den åpne prosessen og regionsmøtene, samt at NUP og SMUP er
koordinert i tid. Forumet etterspurte en egen workshop for store forbrukere og eventuelt også
produsentene. Olje- og gassnæringen har en egen analysearbeidsgruppe og ønsker en mer
detaljert gjennomgang av metodikk og analysearbeid med denne gruppen.
Forumet etterlyste en tydeliggjøring av fremtidig etterspørsel og hvordan utbyggingsbehovet vil
kunne endre seg avhengig av ulike scenarioer - jo tydeligere Statnett klarer å være på de ulike
scenarioene desto enklere vil det være for aktører å agere. 10 milliarder i investeringer per år er
et veldig høyt investeringsnivå og Statnett bør vurdere hvordan man kan sikre at alle
investeringer er kostnadseffektive. Press på gjennomføringstempo og mange samtidige
prosjekter kan resultere i høyere kostnader og dårlige løsninger, og det ble stilt spørsmålstegn
ved om det er mulig å gjennomføre de planlagte investeringene på en forsvarlig måte. Statnett
bør vurdere om det er investeringer man kan utsette.
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Videre poengterte forumet viktigheten av nettkapasitet mellom prisområder og at forskjeller
mellom prisområder blir tydeliggjort i de samfunnsøkonomiske beregningene. Det er et ønske
blant kundene om å forstå mer av de samfunnsøkonomiske analysene og hvordan Statnett veier
alternativene mot hverandre.

2017-02-03

System- og markedsutviklingsplan (SMUP)
Øivind Kristian Rue presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet er positive til den åpne SMUP prosessen og timingen med NUP og nordisk
løsningsrapport. Et sammendrag på engelsk og samkjøring med nordisk rapport har en egenverdi
da det tydeliggjør nordisk samhandling. Det er imidlertid en del doble budskap i planene; i SMUP
utrykkes det en bekymring over innfasing av nye kabler mens man i NUP er åpen for nye kabler.
Det ble poengtert av forumet at det er viktig at ambisjonen med å få inn nye aktører i
kraftsystemet ikke skal gå på bekostning av eksisterende aktører og man bør være åpen for at
ikke alle selskap klarer å digitalisere sin virksomhet i samme tempo.
Forumet mente også at det er viktig at verdien av fleksibilitet blir tatt være på. Det finnes
arbeidsgrupper med bransjen innen dette område og det etterspørres en høyere aktivitet i disse
gruppene.

2017-02-04

Arbeid med digital sikkerhet
Per Olav Østli presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet ga tilbakemelding om at det syntes det er veldig positivt at Statnett tar en ledende rolle
i bransjen. Det kreves mye å være ledende selskap og det er derfor viktig å hente inspirasjon fra
andre bransjer. Det ble diskutert hvorvidt KraftCERT kan gjøre mer på sitt område. Viktigheten
av at Statnett deler sin erfaring med resten av bransjen ble poengtert. Energi Norge vil ta et
initiativ på digital sikkerhet og inviterer til samarbeid.
Verdien av Fishing testing ble også diskutert da det kan gjøre at bevisstheten økes.
Formet påpekte at digital sikkerhet er et område der regelverket ikke alltid følger utfordringene
og Statnett har derfor en viktig rolle i å påvirke utviklingen av regelverket. For eksempel kan skybaserte løsninger være like sikre, eller til og med sikrere, enn in-house løsninger.

2017-02-05

Innspill til
Statnett

Europa vinterpakke oppdatering
Bente Hagem presenterte saken.
De europeiske sentralnettselskapene inklusive Statnett har vært svært kritiske til opprettelsen av
regionale operasjonssentra (ROC). Energi Norge stilte seg spørrende til at Statnett allerede nå
kan fastslå at forslaget til ROC svekker norsk forsyningssikkerhet, da grunnlaget er så løst
detaljert. Dette ble satt i sammenheng med budskap fra Statnett om at dagens samarbeidsmodell
med de andre nordiske TSOene ikke ga tilstrekkelig fremdrift og gevinster. Man oppfordret
Statnett til å tydeliggjøre behovet for tettere nordisk samarbeid, og ikke å være så sterk i
ordbruken for å unngå å bli oppfattet som en nei-aktør. Andre i forumet var ikke enige i denne
vurdering og mente at det er viktig at Statnett er tydelige hvis man mener at forslaget svekker
forsyningssikkerheten.
Statnetts motstand mot EU kommisjonens forslag til (overnasjonal) prosess for inndeling av
prisområder ble også kommentert. Statnetts posisjon for eksempel i Tyskland er mer bestemt på
politiske heller enn faglige kriterier.
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Viktigheten av at Statnett koordinerer med norske myndigheter ble også diskutert.

2017-02-06

Orientering om driften
Øivind Kristian Rue presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Olje- og gassnæringen påpekte at vinteren som kommer vil bli ekstremt viktig for gasseksporten
da flere store gasslager i Europa nå er ute av drift. Det er for øyeblikket en veldig høy etterspørsel
og transport av gass og forskjellen mellom sommer- og vintervolumer vil bli mindre. Sikker
strømforsyninger er derfor ekstremt viktig.

2017-01-07

Eventuelt
Forumet minnet om at deres innspill blir bedre hvis de får tilsendt sakspapirer til alle saker før
møtet. I dette møtet gjaldt det konsernstrategi og digital sikkerhet.
Neste møte vil arrangeres på Vestlandet og inkludere en overnatting. Gabriella koordinerer
med Frode Leversund og Morten Røsæg og vil sende ut mer informasjon etter sommeren.

Side: 4 av 4

