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REFERAT
Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2019-02
Møtedato/tid/sted:

2. mai 2019 / kl. 11:00 – 14:00 / Statnett SF, Nydalen allé 33
Saksbehandler/adm. enhet:

Ketil Røn / ST

Medlemmer tilstede:

Wenche Teigland
Hilde Bakken
Pål Tore Svendsen
Jon-Erik Holst
Frode Leversund
Knut Lockert
Erling Dalberg
Liv Cecilie Birkeland
Knut Kroepelien
Fraværende:

Statnetts administrasjon tilstede:

Auke Lont (sak 2019-02-01 og 2019-02-02)
Knut Hundhammer
Gunnar Løvås
Thor Erik Grammeltvedt (sak 2019-01-02)
Sonja Berlijn (Sak 2019-02-04)
Kristin Munthe (Sak 2019-02-05)
Erik Skjelbred
Ketil Røn

Dokumentet sendes til:

Styret
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SAK NR.

SAK
Møtet ble ledet av Knut Lockert på vegne av MDF. Forumet er enige om at møteledelse skal gå
på rundgang blant forumets medlemmer med ett års syklus.

2019-02-01

Styrets agenda
Knut Hundhammer ga en orientering. De viktigste sakene til Styret framover nå er knyttet til
årsrapport, effektiviseringsprogrammet, prosjekter, tariffmodell, rammevilkår for NSL samt HMS.
Videre framover vil det være mer politisk påvirkede saker; debatt om vind, sikre balansert
utvikling og fleksibilitet i kraftsystemet.

Innspill til
Statnett

Markeds- og driftsforum sa seg tilfreds med orienteringen om aktuelle saker som skal drøftes i
Statnetts styre. Markeds- og driftsforum ba samtidig om at sakene som skal behandles i Markedsog driftsforum skjer slik at MDF gis reell mulighet til å gi styret innspill på kommende
beslutningssaker.

2019-02-02

Ny organisering i Statnett
Konsernsjef Auke Lont gjennomgikk den nye organiseringen i Statnett. Det er tre roller som
rendyrkes; netteier, nettplanlegging og systemansvaret/ driften. To nye divisjoner er etablert;
System og Marked samt Nettdrift. Et sentralt mål er å bygge den digitale kompetansen og benytte
denne inn i kjerneoppgavene for å bidra til økt effektivitet. Mål om å holde enhetskostnadene
nede ved god utnyttelse av eksisterende nett og tilknytning av nytt forbruk.

Innspill til
Statnett

Det er viktig å klargjøre Statnetts målbilde framover, eksempelvis de konkrete mål om reduksjon
av kostnadsnivået og effektivisering innenfor de ulike områdene. Eksempelvis hva en dreining av
fokus fra store enkeltprosjekter til mindre delprosjekter vil bety.

2019-02-03

Nytt effektiviseringsprogram i Statnett – EFFEKT 20-22
Knut Hundhammer presenterte saken. Saken skal opp til styret etter at resultatene fra den
internasjonale TSO-benchmarkingen er klar. Statnett ønsker hyppigere benchmarkinger fra NVEs
side, helst hvert 2.år.

Innspill til
Statnett

Det må klargjøres hva som er de konkrete ambisjonene knyttet til effektivisering, herunder om
det også kan innebære en reduksjon av antall årsverk.
Denne saken bør få en reell diskusjon i MDF før den diskuteres i styret. Vanskelig å få til dette
uten mer substans i et saksframlegg. Det bør også tenkes nytt når det gjelder måling av Statnetts
effektivitet. Kanskje kan nettselskapene og Statnett i større grad lære av hverandre gjennom nye
metoder og tilnærminger ut fra "benchmarking" særlig i regionalt distribusjonsnett? Energi
Norge vurderer utredninger av dette nå.
Både OED og NVE er opptatt av Statnetts effektivitet. Statnett må være opptatt av å lære av "best
practice", og dermed deling av kunnskap og informasjon med resten av bransjen på en
systematisk måte. Her er det felles interesser.
Det er videre viktig å sikre at man faktisk tar ut gevinstene av digitalisering, som det brukes mye
ressurser på. Dette gjelder også innenfor FoU, der det også benyttes store ressurser.
Generelt ønsker MDF at kostnadene i Statnett skal ned. Da er det nødvendig at vi har en grundig
diskusjon av realiteter og premisser i de viktige sakene og beslutningene før det diskuteres i
styret.

2019-02-04

FoU strategi og FoU portefølje
Sonja Berlijn presenterte saken. Foilene sendes ut med referatet.
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Innspill til
Statnett

Noen få FoU-initiativer representerer de store innsparingene. Bør være bevisst innenfor hvilke
områder de neste innsparingene kan hentes. DSO/ TSO samarbeid er svært velkomment. MDF
er opptatt av at kjerneoppgavene blir mest mulig effektive, og at resultatene av FoU-prosjektene
iverksettes. Dialog og samordning med DSOene må vektlegges framover.
Små avvik i strømforsyning gir store konsekvenser for samfunn og enkeltbedrifter. En del av FoU
bør fokuseres for å redusere kortvarige feil og avvik i strømforsyningen. Det bør vektlegges at
Statnett har et godt samarbeid med resten av bransjen, og at det er mulig for andre å hekte seg
på Statnetts FoU prosjekter.
Norsk Hydro anmodet om å bli invitert til å samarbeide med Statnett innen strategisk kompetanse
på primærkomponenter for fagområdet HVDC/Likeretterteknologi.

2019-02-05

Brexit og NSL – mulige konsekvenser
Kristin Munthe presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Det bør vurderes om bilaterale traktater kan være et virkemiddel for å redusere risiko. Det bør
tas initiativ til en videre dialog med bransjen når vi vet litt mer om utfallet av Brexit, eksempelvis
gjennom et seminar der det også er deltagelse fra britisk side, fra departementet og bransjen.
Det er stor sannsynlighet for økte kostnader ved handelen, men liten risiko for endret klima og
energipolitikk, som i vesentlig grad påvirker handelen på forbindelsen. Det må sikres en
handelsløsning som sikrer norske inntekter. Investeringene i utlandsforbindelser er definitive,
mens handelsinntektene er usikre. Dette bør reflekteres i den samfunnsøkonomiske analysen.

2019-02-06

Status, utfordringer og veien videre for tariffmodellen for transmisjonsnettet
Thor Erik Grammeltvedt presenterte saken. Alle bør se seg tjent med å ha en bærekraftig
tariffmodell framover. Dette må til for å etablere stabilitet og forutsigbarhet over tid.

Innspill til
Statnett

Det er bra at Statnett legger opp til en "skynde seg langsomt" strategi. Statnett bør være åpne
for alternative strategier for utviklingen framover, herunder bør differensiering basert på
prisfølsomhet og bruk av Tysk modell i Norge ikke legges bort men utredes videre.
De fleste bedrifter er tilknyttet regionalnettet. Det savnes et helhetlig perspektiv på tarifferingen
av industrien, herunder da også tarifferingen av industribedrifter i regionalnettet. MDF ønsker at
Statnett ser nærmere på å inkludere dette. Videre må bruk av anleggsbidrag i masket gjenspeiles
i tariffen, slik at det ikke blir dobbelt opp. Tariffmodellen må sees i et helhetlig perspektiv. Endring
i maksimal tariffreduksjon for industrien er en betydelig endring i tariffmodellen for industrien
som ikke bør iverksettes alene.
MDF er enig i at utfallet av Celsa-saken bør avventes før Statnett bestemmer seg for hva man gjør
videre med tarifferingen av industrien. Energi Norge mener det er uheldig at Statnett og ikke OED
jobber for å oppheve det Europeiske taket på innmatingstariffen, da nettopp taket skal sikre
effektiv handel. Det er bekymring for økt kompleksitet i tariffmodellen, og at de teoretiske
ambisjonene gjør realisering av en praktisk og god modell vanskelig.
Hele energisystemet er konkurranseutsatt. Bør derfor arbeide for harmonisering innenfor EU
også innenfor tariffering for å skape likere rammebetingelser.
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Energi Norge mener det er uheldig at Statnett jobber for å oppheve det europeiske taket på
innmatingstariffen. Det måtte evt. ha vært OED som gjorde dette i en slik politisk sak. Energi
Norge mener at taket nettopp skal sikre effektiv handel på tvers av landegrenser.
Statnett bør komme opp med ny prosess og tidsplan for involvering av kundesiden, og MDF ba
om en oppdatert tidsplan for tariffarbeidet til neste møte.
Man ser nå en økende grad av desentrale mikrogrid som ikke ønsker en tradisjonell tilknytning til
nettet. Det er viktig å også tenke på kostnaden for alminnelig forsyning og at deres kostnad ved
å være tilknyttet nettet ikke blir for høy.
2019-02-07

Eventuelt
Tom Tellefsen orienterte om driften.
Knut Hundhammer orienterte om annonsert høring fra NVE om endringer i den økonomiske
reguleringen av nettvirksomheten.
Kristin Munthe orienterte om utsettelse av 15 min Intradag samt Nordic Balancing Model. Det er
komplekst å gjennomføre og automatisere nødvendige endringer. Fristen som er slutten av 2020
vil ikke bli nådd. Jobber nå med en realistisk tidsplan. Finere tidsoppløsning treffer alle i bransjen.

Innspill til
Statnett

Forumet sa seg tilfreds med orienteringene under punktet Eventuelt.
MDF ser det som viktig at nettselskapene har samme budskap overfor NVE når det gjelder
endringer i nettselskapenes økonomiske rammevilkår. MDF har forståelse for årsakene til
utsettelse av 15 min Intradag og Nordic Balancing Model, og ser at dette kan ha store
konsekvenser.
Forumet ba om at Orienteringen om driften fra nå av settes opp som første punkt på agendaen.
Til neste møte er det ønske om følgende saker:







Vindkraft og næring i nord
Status for Nordisk nettutviklingsplan
Status, utfordringer og tidsplan for Elhub
Plan for anleggsforvaltning
Status for tariffmodellen, herunder oppdatert prosess tidsplan for arbeidet
IT-portefølje og tilhørende kost-nytte vurderinger

Neste møte i MDF er 3. september.
Møtedatoer for MDF i 2020 settes så snart styremøtedatoene er fastsatt. Statnett kommer tilbake
med mulige datoer slik at tidspunktene kan fastsettes.
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