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SAK NR.

SAK

2019-01-01

Styrets agenda
Knut Hundhammer orienterte om styrets agenda framover. Sentrale områder er organiseringen
av Statnett, arbeidslivskriminalitet, TSO/ DSO rollefordeling, FoU-strategi mot 2023, samt veikart
for nettutviklingen i Øst-finnmark.

Innspill til
Statnett

Markeds- og driftsforum sa seg tilfreds med orienteringen om aktuelle saker som skal drøftes i
Statnetts styre.

2019-01-02

Status og videre arbeid med tariffmodellen
Thor Erik Grammeltvedt presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Markeds- og driftsforum påpekte at det var viktig å få fram mest mulig informasjon før 1. mars,
slik at grunnlaget for drøftingene blir best mulig. Viktig at den kommuniserte framdriftsplanen
holdes. Tariffmodellen er av de saker som forumet er svært opptatt av og vil på den bakgrunn
følge det videre arbeidet med tariffene med stor interesse.
Det er mottatt et skriftlig innspill til saken mottatt fra Norsk Hydros representant som ikke deltok
på møtet. Innspillet gjengis i sin helhet nedenfor:
«For industribedriftene er Statnetts pågående arbeid med ny tariffmodell krevende, blant annet
ved vurdering av investeringer. For industrien som gruppe og for enkeltbedrifter er det stor
uforutsigbarhet om kostnadsansvar og risikoeksponering, noe som forsterkes dramatisk i lys av
Statnetts betydelig økte kapitalbase og tariffgrunnlag i årene framover. Statnett har fortsatt ikke
presentert noen konkret tariffmodell for årene framover, og det foreligger ikke avklart grunnlag med
reguleringsmyndighetene. Statnett skal etter planen legge fram sitt forslag til tariff for 2020 ca 1.
mars. Industrien vil sterkt understreke at Statnett ikke bør gjennomføre noen endringer nå før ny
tariffmodell og begrunnelse er på plass. Vedtatt reduksjon i tariffreduksjon fra 2018 til 2019 hvor
øvre ramme for tariffreduksjon ble endret fra 90 til 75 prosent utgjør en vesentlig endring og har
for industrien som gruppe og for spesielt aluminiumsindustrien ført til en betydelig økt kostnad.
Industrien mener at handlingsrommet innenfor EØS regelverk må utnyttes maksimalt. Regelverket
legger til rette for en fortsatt betydelig differensiering mellom industribedrifter og alminnelig
forsyning, og eksempler fra Tyskland og Frankrike dokumenterer dette. Industrien vurderer det
også slik at tydeligere forskrift om industritariffering kan være hensiktsmessig. Industrien vil videre
understreke at videreføring av industriens andel av kostnadene på nivå med kostnadsansvaret
fram til 2018, kun vil gi en marginal betydning for tarifferingen av alminnelig forsyning og deres vilje
til å opprettholde nettilknytningen til distribusjonsnettet. Industrien mener videre at Statnett bør
arbeide for tarifferingsregler etter samme prinsipper uavhengig av hvor i nettet tilknytningen er
(gjennomgående tariff).»

2019-01-03

Nye tilknytninger og Statnetts prosess med håndtering av tilknytningsplikten
Magne Maurset presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Markeds- og driftsforum påpekte at det var viktig og nødvendig at Statnett har hatt fokus på
tilknytningsprosessen og håndteringen av henvendelser. Det er et stort trykk på nye tilknytninger,
og aktørene er utålmodige. Det er dermed ekstra viktig at Statnett har en klar og ryddig prosess,
med klare kriterier for tilknytning samt frister.
Koordinering og samspill med underliggende regionalnettselskaper er viktig, og forumet påpekte
muligheten for utveksling av informasjon rundt avtalemaler, kundehåndtering, kriterier for
tilknytning, prosesser og tilrettelegging av informasjon på selskapenes nettsider.
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2019-01-04

Ansvars- og oppgavefordeling mellom TSO og DSO
Øivind Rue presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Det er et stort potensiale i å utvikle TSO/ DSO rollen og det gjøres mye bra i nett-Norge. NVE er
viktig for å klargjøre rammene
Forumet påpekte at pilotene innenfor området må ha kvalitet, effektivitet og sikker drift som
utgangspunkt, og at pilotene gir verdifull læring som kan tas med videre. Det er kommet noe
bekymring fra lokale nettselskaper om risiko ved pilotene, og Statnett må ta høyde for om man
utsetter aktører for finansiell eller operasjonell risiko. Det er viktig at erfaringer fra pilotene
kommer frem til "markedet" og får effekt i daglig drift.
Forumet mener det er viktig at kommunikasjonen rundt hva som skjer kommer fram; hva er
erfaringene og mulige konsekvenser. Aktørene må forstå hva som skjer i pilotene og det er viktig
med god kommunikasjon rundt endringer i rammer og forutsetninger.
De store aktørene har behov for verktøy for å håndtere nye utfordringer i nettdriften. Over tid
bør noe ansvar og oppgaver flyttes ned til de regionale selskapene (nærhetsprinsippet).

2019-01-05

Implementering av 3. elmarkedspakke
-

Salg av regionalnettsanlegg
Kjøp av anlegg i transmisjonsnettet
Status for NVEs behandling av søknader om omklassifisering

Knut Hundhammer presenterte saken.
Innspill til
Statnett

Forumet sa seg enig i Statnetts mål om primært å eie transmisjonsnett, og at det er viktig med
gode prosesser for å avklare et rasjonelt og riktig eierskap til nettanleggene. Forumet var også
enig i at det rettslige grunnlaget i form av 3. elmarkedspakke bør på plass før nye transaksjoner
gjennomføres.

2019-01-06

Status for Clean Energy Package og 3.elmarkedspakke
Bente Hagem presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet påpekte at det er krevende å følge med på alt som skjer innenfor reguleringen i EU. Det
er positivt og viktig at Statnett bruker ressurser på å påvirke områder som er viktig for norsk
verdiskapning, og at denne kunnskapen deles med bransjen.
Forumet påpekte at ENTSO-E og ENTSO-G bør jobbe tettere sammen og være mer koordinert, da
gass og elektrisitet ofte ses i sammenheng i Europa og regelverket gir en gjensidig påvirkning.

2019-01-07

Eventuelt
Øivind Rue orienterte om driften.
Knut Hundhammer ga en orientering om status for det nye effektiviseringsprogrammet.

Innspill til
Statnett

Forumet sa seg tilfreds med orienteringen om driften.
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Til neste møte ønsker forumet en oppdatering på Effektiviseringsprogrammet. Det er viktig for
forumet å kunne evaluere og få innsikt i om effektivisering faktisk skjer, og dermed hvordan dette
måles.
MDF ønsket også til neste møte en gjennomgåelse av FoU strategi og FoU portefølje.
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