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Høringsinnspill til Statnetts høring om revidert nettavtale

Det vises til Statnetts høringsnotat med utkast til ny nettavtale av 31.05.21 .
Statnett gir i høringsnotatet uttrykk for at eksisterende nettavtale mellom Statnett og kundene
mangler vesentlig innhold som er nødvendig i tiden fremover, og at en oppdatering av
nettavtalen anses som avgjørende for å sikre rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet.

Statnett foreslår i kapittel 5 i ny nettavtale omfattende endringer i rett til utnyttelse av kapasitet i
tilknytningspunktet. En grunnleggende endring er at Statnett foreslår å gi seg selv ensidig rett til å justere
kapasitetsgrensene basert på kriterier Statnett har utformet.
I dagens nettavtale kreves det at endringer er omforent mellom partene før de gjelder.

I Arva enig med Statnett om det overordnete målet om best mulig nettutnyttelse, men vi skeptisk til en slik
ensidig rett til å justere kapasitetsgrensene. I høringssvaret ønsker vi også å vise til det omfattende arbeid med
regionvise kraftsystemplaner som utføres. Målet med dette arbeidet er å ivareta en langsiktighet og best mulig
grunnlag for drift og utvikling av det overordnede nettet. Vi er urolig for at forslaget vil bidra til å undergrave
kraftsystemarbeidet og byråkratisere dialogen mellom partene uten at dette gir en opplagt nytteverdi for
kundene og samfundet.

Av høringsforslaget fremgår det at kunden plikter å rette forholdet uten ugrunnet opphold hvis kundens
effektutveksling overstiger kapasitetsgrensene. Ved eventuelle overskridelser av grensene kan Statnett kreve
erstatning eller i verste fall frakoble kunden.

For å underbygge vår skepsis til forslaget om Statnetts ensidige rett ønsker vi vise til «case i Arvas nett»

I Nordland har vi to transmisjonsnettstasjoner, Svartisen og Salten. I prinsippet vil hele nettet i Salten kunne
driftes fra en stasjon, avhengig av hvilket driftsbilde systemansvarlig bestemmer, hvilke feil vi har i nettet samt
hvilke linjer eller transmisjonsnettstasjoner som er ute til revisjon.
Videre kan både Salten og Svartisen forsyne deler av Linea sitt nett ved behov, noe som øker uttaket over dem.
Dette gjør at uttaket på stasjonene kan bli vesentlig høyere enn det som regnes som normal drift, og i ytterste
konsekvens så kan de bli 100 % belastet.
Eventuelle avtalte effektgrenser må ta høyde for N-1 og driftsbilder der belastingen blir svært høy.
I praksis bør derfor avtalt effektgrense, minimum være lik den effekten vi kan transportere på våre
regionalnettsledninger ut fra transmisjonsnettpunktet.

Eksemplet viser at en eventuell frigjøring av ledig nettkapasitet i grensesnittet
mot transmisjonsnettet og økning av kapasitetsgrensene bør skje gjennom dialog mellom
avtalepartene og andre prosesser, og ikke ved at Statnett ensidig kan besluttet endringer i
overføringskapasiteten i utvekslingspunktet.

Med vennlig hilsen
Arva AS

Johannes Kristoffersen
Analysesjef
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