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Norges vassdrags - og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbeh./tlf.nr.: To ne Bergerud Lye / 9 3453412
Vår dato: 14.06.2019

Referat fra hørings - og dialogmøte i forbindelse med
Nettutviklingsplanen 2019

I henhold til forskrift om energiutredninger § 18 skal Statnett oversende Norges vassdrags - og
energidirektorat et referat fra avholdte hørings - og dialogmøter i forbindelse med
Nettutviklingsplanen senest en måned etter avholdt møte. I år arrangerer Statnett hørings - og
dialogmøter i Bergen (2. mai) , Stjørdal (15.mai), Gardermoen (21.mai) og Tromsø (27. mai). Vedlagt
følger referat fra møtet som ble avholdt i Stjørdal .

Det var mulig å komme med inns pill på innhold presentert i møtet inntil 10 dager etter møtet ble
avholdt.

Med vennlig hilsen

Grete Westerberg
Statnett SF

Vedlegg: Referat og program fra hørings - og dialogmøte i forbindelse med Nettutviklingsplanen i
Stjørdal 15 . mai 2019, inkludert referat fra workshop i møtet og innspill mottatt i etterkant av møtet.

Kopi til: NVE v/ Anne Vera Skrivarhaug .
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Referat fra hørings- og dialogmøte i forbindelse med 
Nettutviklingsplanen 15. mai 2019 

Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Værnes. Det var totalt 26 deltakere fra nettselskap, 
kraftproduksjoner, større forbrukere, bransje- og interesseorganisasjoner, og regionale og sentrale 
myndigheter. Programmet hadde to bolker; én med foredrag og én med workshop. Det var totalt 7 
foredrag, hvorav 2 var fra eksterne parter. Presentasjonene er tilgjengelige på Statnett sine 
hjemmesider.  

Harris Utne fra Statnett innledet med en presentasjon om Statnett sin strategi for å oppfylle vårt 
samfunnsoppdrag. Nettutviklingsplanen skal gi et fundament for dialog og samhandling, og vi 
opplever store endringer i kraftbransjen som øker behovet for koordinering og effektivitet. Statnett 
har opplevd stor vekst i antall tilknytningssaker, og vi jobber for en mer effektiv tilknytningsprosess. 
Digitalisering er sentralt for å kunne effektivisere prosesser rundt nettutvikling, herunder 
nettilknytning. Statnett fokuserer på miljø, og vi har utarbeidet en egen miljø- og klimastrategi og 
miljøpolicy. 

Ingen spørsmål eller diskusjon i etterkant av presentasjonen.  

Håvard Moen fra Statnett fortalte om nettutvikling i region Midt. Håvard gikk gjennom dagens 
kraftsystem i Midt, drivere for nettutvikling, Statnett sine tiltak under gjennomføring, 
investeringsbesluttede tiltak og planer på lengre sikt. Statnett opplever stor aktivitet innen både 
forbruk og produksjon i regionen. På forbrukssiden har Statnett flere tilknytningssaker fra et spenn 
av ulike aktører fra industriutvidelser til oppdrettsnæring, elektrifisering av transport og enkelte 
datasentre. Det er også planer om ny produksjon i regionen, spesielt vindkraft der det er flere 
områder som er utpekt som aktuelle for vindkraftutbygging i forslag til Nasjonal ramme for vindkraft.  

Spørsmål og diskusjon i etterkant handlet om to hovedtema. Det første var forbruksutvikling og 
energieffektivisering der Statnett fikk spørsmål om vi tar hensyn til energieffektivisering når vi 
planlegger nettet, og om vi har oppdaterte forbruksprognoser for Trondheim. Statnett tar hensyn til 
energieffektivisering i sine forbruksprognoser som ligger til grunn for planene våre. Når det gjelder 
forbruksprognoser for Trondheim by har Statnett enda ikke laget egne prognoser utover de Trønder 
Energi Nett har laget. Det andre temaet var realisering av forbindelsen over Trondheimsfjorden, der 
Statnett har konsesjon. Statnett ser at behovet for denne forbindelsen er styrket og vil ta opp igjen 
vurdering av behov og lønnsomhet. Statnett forholder seg til 2028, som er fristen for idriftssettelse 
som er satt i konsesjonen. 

Eirik Tømte Bøhnsdalen fra Statnett presenterte foreløpige resultater fra pågående analyse av 
transportkanaler. Analysen bygger på allerede publiserte analyser som Langsiktig markedsanalyse 
2018 og innspill til nasjonal ramme for vindkraft. Hovedkonklusjonen er at vi fremover vil få større 
flaskehalser, men at det ikke vil være lønnsomt å bygge ned alle flaskehalsene.  

Spørsmål og diskusjon i etterkant gikk på sammenhengen mellom lav kraftpris i et område og 
Statnetts vilje til å bygge ut nett både internt i Norge og mot utlandet for å bygge ned flaskehalser. 
Statnett gir informasjon om markedsutviklingen som bidrag til å gjøre bedre og koordinerte 
beslutninger i regional- og transmisjonsnett. Når Statnett snakker om hva som er lønnsomt, mener 
vi samfunnsøkonomisk lønnsomt, og ikke lønnsomt isolert sett for produsentene.  
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De nordiske TSOene utgir nå en felles nordisk nettutviklingsplan med bilaterale analyser. En 
forbindelse fra Sima til England er med i flere av simuleringene i transportkanalanalysen som ble 
presentert, men gir ikke store flaskehalser eller begrensninger internt i Norge. 

Anders Kringstad fra Statnett fortalte om balansert kraftsystemutvikling fra Statnetts perspektiv, som 
ansvarlig for å planlegge utvikling av transmisjonsnettet i det norske kraftsystemet. Hovedbudskapet 
er at vi alltid må veie flere ulike hensyn når vi planlegger utviklingen av nettet, og at et godt og bredt 
kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å kunne gjøre så gode avveininger som mulig.  

Ingen spørsmål eller diskusjon i etterkant av presentasjonen 

Børge Stafne fra Enova fortalte om utfordringer og virkemiddel for å nå Norges klimamål. Børge 
fortalte om Enova sine målsetninger om nullutslipp fra transport og industri. Enova opplever en 
revolusjon innenfor elektrifisering av transport og industri, og Børge pekte på en rekke eksempler 
der strøm tar over for andre energibærere med større klimagassutslipp. De senere årene har Enova 
dreiet fokus fra energieffektivisering (kWh) til effekteffektivisering (kW), med flytting av effekttopper 
og forbrukerfleksibilitet. 

Spørsmål i etterkant av presentasjonen gikk på sammenhengen mellom marked og virkemidler og 
om Enova ser på nettbegrensninger og energibalanser i sammenheng. Enova bekreftet at de ønsker 
å se dette i sammenheng. 

Anita Bjørklund fra Statens Vegvesen/Vegdirektoratet fortalte om elektrifisering av fergeforbindelser. 
Som innkjøper av fergetjenester stiller de krav til mer miljøvennlig fergetransport. Skal nå ha ferger 
på strøm for 80 fergestrekninger og dermed uttak for strøm på 160 fergekaier. Uttak fra fergene vil 
ikke nødvendigvis komme i nærheten av produksjon, og vi er nødt til å samhandle for å sikre riktig 
og samfunnsnyttig utbygging av strømnettet. 

Spørsmål og diskusjon i etterkant gikk på utfordringene med å forholde seg til og koordinere usikre 
planer både fra nett og kunde. 

Ellen Torsæter Hoff fortalte om Statnetts klima- og miljøarbeid. I konsesjonsprosessen blir Statnetts 
linjer og transformatorstasjoner i flere tilfeller plassert unna områder folk bor. Det betyr at Statnett 
også tidvis må legge linjer eller stasjoner i uberørt natur. Statnett har et mål om å kunne ta et helhetlig 
miljøansvar. Statnett skal både ta vare på naturverdier og begrense bruken av naturområder, og 
samtidig bidra til å redusere klimagassutslipp. 

Spørsmål i etterkant gikk på hvorvidt Statnett fører statistikk på nett som saneres og om vi gjør en 
livsløpsanalyse av kabler med kobberkjerne. Statnett kan bekrefte at vi fører statistikk på nett som 
saneres. I etterkant kan vi også opplyse om at kobberet i kablene våre er gjenvinnbart, og at alle 
kabler går til gjenvinning etter bruk.  
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Program Hørings- og dialogmøte i forbindelse med 
Nettutviklingsplanen 2019 

Onsdag 15. mai 2019  

Quality Airport Hotel Værnes 

Start kl.: 10:00 

Introduksjon 

Harris Utne, Statnett 

Nettutvikling i region Midt 

Håvard Moen, Statnett 

Analyse av transportkanaler 

Eirik Tømte Bøhnsdalen, Statnett 

Lunsj kl.: 11:45-12:30 

Balansert kraftsystemutvikling 

Anders Kringstad, Statnett 

Utfordringer og virkemidler for å nå Norges klimamål 

Børge Nilsen Stafne, Enova 

Elektrifisering av fergeforbindelser 

Anita Bjørklund, Statens Vegvesen/Vegdirektoratet 

Miljø- og klimaarbeid i Statnett 

Ellen Torsæter Hoff, Statnett 

Workshop: Hvordan samarbeide om nettutvikling? 

Slutt kl.: 15:30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
Side 5 av 11 

 

Åpen informasjon / Public information 

Gruppereferat fra workshop: "Hvordan samarbeide om 
nettutvikling" Stjørdal 15.05.2019 
 

Gruppe Nett 1 
Deltagere: Vegard Strand, Trønder Energi Nett 

Per Anders Robertsen, Norges Bondelag Sør-Trøndelag 

Stig Haugen, Mørenett 

Halvor Lie, Statnett 

Referent: Tone Bergerud Lye 

Tema A – reservering av nettkapasitet 

- Viktig å sette frister for å kunne holde på kapasitet knyttet til fremdriftsplan hos 

aktør. Lite samfunnsmessig rasjonelt at én kunde sitter lenge på en kapasitet.  

- Et avtaleverk for tildeling og reservering av kapasitet til nettkunder bør utformes likt 

hos alle nettselskap. Et mulig fora å ta dette opp i forbindelse med revisjon av 

forskrift for energiutredninger som NVE har varslet til høsten?  

- Kapasitet: hvem som står i kø og når tiden løper ut for tildelt kapasitet bør ligge åpent 

og tilgjengelig, samtidig som vi tar hensyn til markedssensitiv informasjon. 

- Betenkelighet med å sette faste frister (årshjul) for henvendelse om tilknytning. Bedre 

med fortløpende håndtering av henvendelser så lenge bestillingen er formell og 

knyttet til tidsfrister hos kunden. 
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Gruppe Produksjon 
Deltagere: Siri Line Hove Ås, TrønderEnergi Kraft 

Rune Stensland, SKS Produksjon AS 

Lovinda Ødegården, NVE 

Karl Ludvig Refsnæs, Trønder Energi Kraft 

Referent: Harris Utne, Statnett 

Tema C Samarbeidsformer 

- Det har vært forbedring med offentlige rapporter om våre syn på markedet siste fem 

år. Gjerne hyppige oppdateringer, skjer raske endringer i markedet. Gjelder både 

systemdriftssiden og nettutviklingssiden. 

- Selv om det har vært bedring så etterspørres det mer informasjon om forutsetn inger i 

analyser, gjerne utfyllende vedlegg. 

- Ønsker også tilgang til tekniske spesifikasjoner (slik som strømgrenser) og 

nettmodeller. Det har vist seg vanskelig å få tak i til tider. Dette forutsetter selvsagt at 

dette er informasjon som kan deles. 

- Informasjon om prisområder er svært viktig for produsentene. Må vite hva som 

påvirker endringer og hva som skal til for at det endres. For eksempel konsekvenser 

av nye vindkraftprosjekter. 

- Hadde vært bra å få lettere å få tilgang til rapporter og informasjon som  er mulig å 

dele, gjerne på et samlet sted. 

- Vært mye positiv interaksjon med Statnett siste perioden innenfor 

prosjekt/nettutvikling. 

Gruppen var representert med både produksjon og nett. 
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Gruppe forbruk 
Deltagere: Bjarne Hopland, Gassco 

Maja Solli, Hydro Sunndalsøra 

Ola Kolseth Dalen, Trøndelag Fylkeskommune 

Referent: Håvard Moen, Statnett 

1. Tema C Samarbeidsformer i tidlig fase – regionale eksempler, hva lærte vi? 

Gassco:  

 Det tar for lang tid før Statnett kommer i gang med sine studier 

 Statnett oppfattes som bremsen – de store forbrukerne Hustad Marmor, Salmon 

evolusjon og Nyhamna ønsker å komme i gang med å utarbeide tiltak i 

regionalnettet. 

 D-nettselskapet peker på Statnett, men Statnett tar ikke ballen 

 Møter du noen i Statnett, så peker de på noen andre i Statnett 

 Statnett må, som systemansvarlig ta ansvar for å få på plass tiltak i 132 kV-nettet 

 Statnett stopper sitt arbeid når de ikke har en spesifikk aktør som trenger ny 

kapasitet (ref. Haugalandet)  

 Statnett fremstår som lite samkjørt. Mye "må sjekkes". Tar lang tid å få 

avklaringer 

 Statnett bør være litt mer visjonære når de bygger 

Trøndelag fylkeskommune: 

 Lierne – Det blir for dyrt for aktørene å dekke anleggsbidrag. Positiv stemning i 

området stopper grunnet manglende nett. Kunne det vært mulig med 

støtteordninger for anleggsbidrag? 

Verktøy 

 Gruppen var positiv til bruk av Teams eller liknende 

 Gode karttjenester er ønskelig for å vite hvor det er ønskelig med 

produksjon/forbruk. 

 Noen må sjekke om Teams kan brukes til overføring av konfidensiell informasjon 

Hvordan samarbeide 

 Ta med aktørene inn i arenaer der informasjon kan deles og koordineres 

 Aktørene bør søke å utfordre Statnett mer spesifikt 

 Aktørene må avklare forventningene tydeligere 
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Tre oppsummeringspunkter 

 Aktørene ønsker et mer samkjørt og proaktivt Statnett 

 Aktørene ønsker at Statnett skisserer hvor det er ønskelig med 

forbruk/produksjon 

Aktørene ønsker å bidra inn i fremtidig samarbeid på hensiktsmessige arena.  
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Gruppe nett og miljø 
Deltagere: Andre Gjørven, Nordmøre Energiverk (gruppeleder) 

Johan G Hernes, NTE Nett 

Tor Rolv time, Istad Nett 

Mads Løkeland, Naturvernforbundet i Trøndelag 

Kari Åker, Sør Trøndelag Bondelag 

Audhild Synnøve Slapgård, Nord Trøndelag Bondelag 

 

Referent: Arne Utne, Statnett 

 

Gitt sammensetningen av gruppen, med tre nettselskaper, to forbrukere/grunneiere fra 

Bondelaget og en fra natur og miljøsiden, Naturvernforbundet var det litt ulik vinkling inn 

mot problemstillingen. Men en ting var det full enighet om at tidlig nok involvering o g 

åpenhet er stikkordet. 

2. Tema B 

Med nettselskapstilnærming:  

 Forslag om at det burde utvikles en "effektweb.no". Her vil potensielle nettkunder 

(produksjon og større uttak) raskt kunne få en oversikt over hvor det kan være 

mulig/interessant å henvende seg for en nettilknytning. Dermed kan 

tilknytningsprosessen bli mye mer effektiv 

 Det ble også spilt inn at Statnett gjerne må tilgjengeliggjøre sine underlagsdata og 

analyser, slik at spesielt de rKSU-ansvarlig har lettere tilgang til data for 

analyseformål, og sikkert også andre veien. Hva med en "ksudata.no".  

 Ønske om at Statnett raskt "kommer ut av skapet" for hvordan vi kommer til å 

bruke de nye reglene rundt anleggsbidrag og utredningskostnader. 

Med grunneiertilnærming: 

 Etterlyser/spør om den tidlige åpenheten er bred nok/tilgjengelig nok. 

Eksemplifisert ved spørsmål om bønder, som stor grunneier og dermed "vert" for 

nettet som bygges, kommer så tidlig inn at bruken av areal og deres anbefalinger 

til traseer/justeringer på den bakgrunn kan få en reell vurdering og bli hensyntatt. 

Opplevelsen er kanskje at man kommer "for sent med". Hva med en 

"arealbruk.no"? 
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Med natur-/miljøtilnærming: 

 Samme inngangsspørsmål: er åpenheten "bred nok" slik at f .eks. innspill til 

saneringer av tilgrenset nett f.eks. på lavere spenningsnivåer blir hensyntatt lenge 

før endelige traseer er valgt. 

Oppsummering: 

 Viktig at nettselskapene sørger for/hjelper til med å sikre "områdesamordning", 

mellom potensielt nytt uttak, ny produksjon, nytt nett, etc. Spesielt forholdet til 

nytt uttak som ikke nødvendigvis trenger noen elektriske konsesjoner og dermed 

kan bli fanget opp av NVEs konsesjonsprosesser. 

 NVE kontrollerer produksjon og nett, men en koordinering over mot industri/olje 

og fiskeri/oppdrett, der store anlegg ikke bare bør koordineres mtp ressurser og 

inngrep, men også med deres konsekvens for kraftforsyning (f.eks lokalisering av 

store anlegg innen landbasert oppdrett). 

 "Sumvirkninger" for lokalisering. Med følgende eksempel: Miljødirektoratet 

mener at planene om et stort landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta i Averøy bør 

stoppes. Direktoratet støtter innsigelsen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

mot reguleringsplana for oppdrettsanlegget. Dette fordi den er i konflikt med 

naturmangfold-, friluftsliv- og strandsonehensyn av nasjonal og vesentlig regional 

interesse. Miljødirektoratet mener videre at lokalisering av slike arealkrevende 

industrianlegg som planen legger til rette for, må vurderes i en overordnet 

regional eller kommunal planprosess. Videre må flere alternativer vurderes med 

tanke på å finne en bedre egnet lokalisering. Det må også foretas en avveining 

mot andre samfunnsinteresser 

 Gruppen mente det er viktig at Statnett ikke bare sørger for at informasjon er 

tilgjengelig ett eller annet sted på sine hjemmesider, men at flest mulig av 

potensielt interesserte/berørte blir informert om at informasjon er 

tilgjengelig/oppdatert 

 Tilgjengelig teknologi gjør det mulig å benytte kartdata mv for å sammenstille, 

oppdatere  og tilgjengeliggjøre mye relevant informasjon, her er det bare å starte!  
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Innspill fra Trønder Energi Nett sendt på e-post 
Avsendere: Hanne Stensen, Tommy Svarva Hårstad, Siv Nordahl Løkken 

Tema A: Reservering av nettkapasitet 

- Kriterier 
o Utfordrende med kunder som kun bruker deler av bestilt kapasitet. Dette 

fører til at nettet blir overdimensjonert. Muligheter for reforhandling om 
makskapasitet med kunder som ikke har benyttet kapasiteten innen X år 
kunne vært en ide. 

- Prosess og åpenhet 
o Et felles system for hendelser/bestillinger/reservasjon av nettkapasitet kan 

være et nyttig verktøy både for nettselskap og tiltakshavere, men det er ikke 
ønskelig med full transparens. At systemet viser volumet som er reservert, når 
fristen for utnyttelsen går ut, men hvem som søker etc. vil være informasjon 
som ligger hos nettselskapene.  

 

Tema B Åpenhet i tidligfase 

- Ønskelig med åpenhet rundt reinvesteringsbehov (mellom aktører i samme prosjekt i 
tidligfase), og kostnader i transmisjonsnettet, for å ha felles forståelse for 
samfunnsøkonomien bak ulike alternativ.  

- eRoom har forbedringspotensial:  
o går muligens for ofte at det går for lang tid mellom at man laster opp på 

eRoom?  
o Ønske om å lagre og jobbe rett i dokument, uten å gå veien om 

portalen/eRoom/explorer 

Tema C Samarbeidsformer 

- Viktig at SN og regionale aktører tidlig får en felles forståelse av behovet innenfor et 
område. Det er utfordrende å lage gode prognoser for lastutvikling med mye 
usikkerhet knyttet til nye energisystemer og behov, her har nok Statnett mer 
kunnskap enn det vi har. Analyser som blir gjort i fellesskap med regionalt nettselskap 
og SN gir gode muligheter for å få en felles forståelse av behovet og lage helhetlige 
planer for utvikling av nettstruktur i et område.  

- Ulike typer prosjekthotell fungerer fint i fht utveksling av informasjon (slipper da å 
kryptere) 

- En fordel om kommunikasjon ikke skjer på for mange flater (både Teams, mail og 
prosjekthotell kan bli uoversiktilig). Teams er vel heller ikke egnet for kraftsensitiv 
informasjon. 

- En fordel at ulike aktører møtes jevnlig slik at man kan få diskutert aktuelle 
problemstillinger.  
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