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Høringsnotat – Revidert Nettavtale 

Samfunnsbedriftene Energi er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer i 

overkant av 150 energiselskap. Selskapene har aktivitet i hele verdikjeden for energi, fra 

produksjon av kraft til overføring og salg av elektrisitet. Som energiaktører og for enkelte 

selskap - part i nettavtalene- vil foreslåtte endringer sette ramme for flere av våre medlemmers 

utøvelse av virksomheten. 

Med dette som bakgrunn har vi vurdert Statnetts høringsnotat der det anmodes om innspill 

både til selve avtalen og hvordan selskapet sikrer best mulig oppfølgning av vilkår. Våre 

synspunkter kan oppsummeres i følgende punkt:  

 

✓ Elektrifiseringen av samfunnet medfører at tilgang til nett med etterspurt kapasitet er en 

kritisk faktor for å realisere virksomheter og myndigheters mål, enten det gjelder 

utvikling av nye virksomheter eller utslippsreduserende tiltak i et samfunnsperspektiv. 
Vi støtter derfor i hovedsak Statnetts revidering av nettavtale med mål om å synliggjøre 

ledig kapasitet i markedet, etablere kø-ordninger og fordele kapasitet på en ikke-

diskriminerende måte.  

 

✓ Forslag til revidert nettavtale tydeliggjør vilkårene på viktige punkter, eksempelvis for 

tildelt kapasitet. Samtidig gir avtalen rom for skjønn i selve utøvelsen da det benyttes 

skjønnsmessige begreper. Dette gjelder eksempelvis plikt til å sende plan for driftsstans 

til systemansvarlig i «rimelig tid» under avtalens punkt 7 og rett til å koble ut kunde ved 

«vesentlig mislighold» under avtalens artikkel 17. Partenes forventninger og forståelse 

av disse skjønnsmessige begrepene er ikke nødvendigvis identiske. Det vil da være viktig 

at forventninger adresseres tydelig og tidlig i dialog med bransje og berørte parter fra 

Statnetts side.  

 

✓ Forslaget til ny nettavtale gir tydeligere vilkår for kapasitet. Det skal fastsettes mer 

presise effektgrenser på kunde, stasjons- og områdenivå. Det gir grunnlag for mer presis 

styring av kapasiteten i nettet. Og i dagens til dels hardt belastede nett vil dette være 

gunstig og nødvendig. Men vi mener det likevel kan være grunn til å vurdere om ikke 

nettet generelt bør dimensjoneres for å operere med noe større marginer, slik at det er 

rom for relativt store svingninger i uttak som følge av ulike naturlige variasjoner.  

Høringsnotatet legger opp til at oppdaterte effektgrenser skal baseres på historisk 

maksimal utveksling i punkter/snitt siste 3 år. Vi vil bemerke at i enkelte tilfeller kan 

dette være en urimelig kort periode, jfr svingninger kommentert tidligere.  
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For øvrig merker vi oss at det i revidert utkast henvises til at avtalen er utarbeidet i samarbeid 

med representanter fra Energi Norge, Distriktsenergi, Norsk Industri og Norsk Olje og Gass. Som 

representant for kraftbransjen, så vel som medlemmer som er direkte part i avtale anser vi det 

naturlig at også Samfunnsbedriftene blir involvert i Statnetts arbeid og grensesnitt mot 

bransjen. Vi ber derfor om å bli inkludert på lik linje med andre aktører i Statnetts videre dialog 

med bransjeorganisasjoner, både for nettavtale og andre tema. 

 
 
Med vennlig hilsen  

 
Cecilie Bjelland  
Direktør Energi           
       
 


