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STATNETTS FORSLAG TIL NY NETTAVTALE, HØRINGSINNSPILL
Viser til Statnetts forslag til revidert Nettavtale for transmisjonsnettet, publisert 31.05.21, samt på
kundewebinar 11. juni presenterte noe mer detaljert, bakgrunnen for ønsket revidering av nettavtalen.
Glitre Energi Nett stiller seg bak høringssvaret i fra Energi Norge, men ønsker å poengtere noen forhold.
1. Statnett SF har og får stadig tildelt flere roller for det samlede kraftsystemet i Norge. De ulike rollene
er underlagt sine respektive regelverk. I vårt daglige møte med Statnett og det vi kan lese i forslaget
til ny nettleieavtale, så vi opplever et sterkt behov for en bedre intern rolleavklaring hos Statnett.
Forslag til ny nettavtale mangler i så måte en innledning der de overordna rammene for avtalen
trekkes opp. Dette medfører at avtalen, slik vi leser den, blir et samrøre mellom Statnett som
netteier og Statnett som systemansvarlig. Dette opplever vi som svært uheldig.
2. Statnett synes å vise gjennom sine formuleringer i ny nettleieavtale, at de vil samle mye
beslutningsmakt på sine hender. Avtaleutkastet er svært lite balansert og tar i liten grad innover seg
at den situasjonen vi står overfor, som er godt beskrevet i underlaget i fra Statnett, må løses i
fellesskap mellom Statnett og nettselskapene på regionalt‐ og lokalt distribusjonsnett nivå. Skal en
lykkes i dette viktige arbeidet, bør Statnett åpne for større grad av samspill rundt de løsningene som
foreslås.
3. For å sikre god involvering ifra hele bransjen, er det viktig at Statnett har god kontakt med
bransjeorganisasjonene, i dette arbeidet.
Om ønskelig kan våre synspunkter konkretiseres i et møte.
Med vennlig hilsen
Glitre Energi Nett AS

Tore Morten Wetterhus
Administrerende direktør

Knut Olav Bakkene
Avdelingsleder kunde og rammevilkår

Brevet sendes ut uten signatur. Brevet er godkjent etter interne rutiner.
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