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Norges vassdrags - og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbeh./tlf.nr.: To ne Bergerud Lye / 9 34 53 412
Vår dato: 21.06.2019

Referat fra hørings - og dialogmøte i forbindelse med
Nettutviklingsplanen 2019

I henhold til forskrift om energiutredninger § 18 skal Statnett oversende Norges vassdrags - og
energidirektorat et referat fra avholdte hørings - og dialogmøter i forbindelse med
Nettutviklingsplanen senest en måned etter avholdt møte. I år arrangerer Statnett hørings - og
dialogmøter i Bergen (2. mai) , Stjørdal (15.mai), Gardermoen (21.mai) og Tromsø (27. mai). Vedlagt
følger referat fra møtet som ble avholdt på Gardermoen .

Det var mulig å komme med innspill på innhold presentert i møtet inntil 10 dager etter møtet ble
avholdt. Vi mottok to innspill til møtet på Gardermoen , som er vedlagt referatet sammen med referat
fra workshop gjennomført i møtet.

Med vennlig hilsen

Grete Westerberg
Statnett SF

Vedlegg: Referat og program fra hørings - og dialogmøte i forbindelse med Nettutviklingsplanen på
Gardermoen 21 . mai 2019, inkludert referat fra workshop i møtet og innspill sendt i etterkant av
møtet.

Kopi til: NVE v/Anne Vera Skrivarhaug.
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Referat fra hørings- og dialogmøte i forbindelse med 
Nettutviklingsplanen 21. mai 2019 

Møtet ble avholdt på Park Inn by Radisson Oslo Airport. Det var totalt 24 deltakere fra nettselskap, 
kraftprodusenter, større forbrukere, bransje- og interesseorganisasjoner, og regionale og sentrale 
myndigheter. Programmet hadde to bolker; én med foredrag og én med workshop. Det var totalt 5 
foredrag. Presentasjonene er tilgjengelige på Statnett sine hjemmesider.  

Grete Westerberg fra Statnett innledet med å fortelle om Statnett sin strategi for å oppfylle vårt 
samfunnsoppdrag. Nettutviklingsplanen skal gi et fundament for dialog og samhandling, og vi 
opplever store endringer i kraftbransjen som øker behovet for koordinering og effektivitet. Statnett 
har opplevd stor vekst i antall tilknytningssaker, og vi jobber for en mer effektiv tilknytningsprosess. 
Digitalisering er sentralt for å kunne effektivisere prosesser rundt nettutvikling, herunder 
nettilknytning. 

Ingen spørsmål eller diskusjon i etterkant av presentasjonen.  

Harris Utne fra Statnett fortalte om nettutvikling i region Sør og Øst. Harris gikk gjennom dagens 
kraftsystem i Sør og Øst, drivere for nettutvikling, Statnett sine tiltak under gjennomføring, 
investeringsbesluttede tiltak og planer på lengre sikt. Statnett opplever stor aktivitet innen både 
forbruk og produksjon i regionen. På forbrukssiden har Statnett flere tilknytningssaker med 
hovedtyngde på store datasentre og noe petroleum. Det er også planer om ny produksjon i regionen, 
spesielt vindkraft der det er flere områder som er utpekt som aktuelle for vindkraftutbygging i forslag 
til Nasjonal ramme for vindkraft.  

Det kom spørsmål om oversikt arealbruk for planlagte datasenter. Statnett kan henvise til Innovasjon 
Norge sitt kart over eksisterende og planlagte datasentre, men enkelte aktører ønsker å unnta en 
del av detaljene ved planene sine fra offentligheten ut fra konkurransehensyn. Det var også 
kommentar til at det er utfordrende at planene til datasentre ofte er store, men at det som realiseres 
ofte blir smått. Statnett skal kunne planlegge under usikkerhet, og ser nå også at nytt regelverk for 
anleggsbidrag hjelper oss med å håndtere noe av denne usikkerheten bedre. 

Det var også spørsmål om hvordan vi porsjonerer ut investeringene som må til for å dekke behovet 
for ny kapasitet som vi ser fremover. Statnett skal ta samfunnsøkonomisk rasjonelle beslutninger, 
og er bundet av tilknytningsplikten. I tillegg ligger en del porteføljevurderinger bak vår 
investeringsprofil. Reinvesteringene gir en viss fleksibilitet i porteføljen der vi må avveie 
reinvesteringer mot levetidsforlengende tiltak. 

Eirik Tømte Bøhnsdalen fra Statnett presenterte foreløpige resultater fra pågående analyse av 
transportkanaler med fokus på områdene Sør og Øst. Analysen bygger på allerede publiserte 
analyser som Langsiktig markedsanalyse 2018 og innspill til nasjonal ramme for vindkraft. 
Hovedkonklusjonen er at vi fremover vil få større flaskehalser, men at det ikke vil være lønnsomt å 
bygge ned alle flaskehalsene. Vi ser økende flaskehals nord for Oslo, spesielt etter 2020.  

 



 

 

  

 
Side 3 av 13 

 

Åpen informasjon / Public information 

Det var spørsmål om det nå vil være lønnsomt å forsterke gjennom Gudbrandsdalen. Statnett har 
simulert hva 420 kV hele veien fra nord til sør vil gi av nytte. Det vil dempe noe av flaskehalsen i 
Gudbrandsdalen, men vil fortsatt få mye flaskehals på grunn av stor nord-sør- flyt i Norge og Sverige 
samlet. Gudbrandsdalen vil ikke være den forbindelsen vi isolert sett vil prioritere først på grunn av 
flaskehals. 

Kristin Melander Vie fra Statnett ga en status for prosjektene innenfor Nettplan Stor-Oslo, 
bakgrunnen for konseptvalgutredningen. Konseptvalgutredningen ble avsluttet i 2012. Konseptet var 
en trinnvis oppgradering til 420 kV i takt med behovsutviklingen; forbruksutvikling og reinvesteringer. 

Det var ingen spørsmål eller diskusjon i etterkant av presentasjonen 

Håkon Borgen fra Statnett fortalte hvordan vi jobber med å bli mer kostnadseffektive i tidligfase av 
nettutviklingen. Dette gjør vi ved å tenke langsiktig og planlegge for et stabilt investeringsnivå 
fremover, og ved å utnytte nettet bedre ved hjelp av utvikling av nye markedsløsninger, teknologi og 
digitalisering. 

Det var spørsmål om hva det betyr for kostnadene at vi har gått for fossilfri tunneldrift på Smestad – 
Sogn. Svaret er at kostnadsforskjellen mellom fossilfri tunneldrift og drift med fossilt er relativt 
begrenset. Det var også en kommentar om at vindkraft og vindkraftmotstand gjør at energibransjen 
i større grad må forholde seg til folkets synspunkt på arealbruk. 

Elisabeth Vike Vardheim fra Statnett fortalte om hvordan vi jobber, og har jobbet, for å bli mer 
kostnadseffektive i prosjektgjennomføringen. Vi har lært mye som prosjektorganisasjon i løpet av de 
siste årene med relativt høyt investeringsnivå. Vi er blitt mer effektive og profesjonelle, men tar 
fortsatt grep for å forbedre prosjektgjennomføringen. 

Det var spørsmål om hva vi mener med at vi nå tar større risiko i prosjektgjennomføringen. Med 
dette mener vi at Statnett som byggherre er blitt mer profesjonell og effektiv, og i mindre grad driver 
med dobbeltkontrollering av entreprenører. Vi har bygget opp erfaring som gjør dette mulig. 
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Program Hørings- og dialogmøte i forbindelse med 
Nettutviklingsplanen 2019 

Park Inn by Radisson Oslo Airport, Tirsdag 21. mai 2019. 

Start kl.: 10:00 

Introduksjon 
Grete Westerberg, Statnett 

Nettutvikling i region Sør og Øst 
Harris Utne, Statnett 

Analyse av transportkanaler Sør og Øst 
Eirik Tømte Bøhnsdalen, Statnett 

Nettplan Stor-Oslo - status 
Kristin Melander Vie, Statnett 

Lunsj kl.: 11:30-12:30 

Smart nettutvikling, effektivisering i tidligfase 
Håkon Borgen, Statnett 

Kostnadsutvikling i prosjektene 
Elisabeth Vike Vardheim, Statnett 

Workshop: Hvordan samarbeide om nettutvikling? 

Slutt kl.: 15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
Side 5 av 13 

 

Åpen informasjon / Public information 

Gruppereferat fra workshop 
 

 

Gruppe: Nett 1 
Deltakere: Trond Arild Reisersølmoen, Agder Energi Nett, Tone Bleken Rud og Maren 

Skrunes, Eidsiva Nett, Henning Larsen – Hafslund Nett, Ida Bakken – 
Skagerak Energi Nett, Christer Skoland, NVE  

Referent Statnett: Bjørg Bogstrand 

 
Tema A – Reservering av nettkapasitet 

Hovedpunkter fra diskusjonen i kursiv. 

- Hvor tidlig i prosessen kan aktører reservere før ønsket tilknytning?  
o Eksempel Agder Energi Nett har laget kriterier – se nettside 

https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-
anleg/ , og lar kunder reservere kapasitet når de har etterspurt avtale om 
anleggsbidrag.  

o Noen nettselskap har opplevd at aktører har oppfattet tidligfase veiledning som 
reservasjon av nettkapasitet.  

- Hvor lang frist bør frist for utnyttelse av kapasitet være, og hva avgjør om kapasiteten 
er utnyttet? Hva hvis kunden kun bruker 30 % av kapasiteten etter noen år?  

o Dette er et vanskelig spørsmål. Nettavtalene med kundene bør omhandle 
dette. Det er lite føringer fra myndighetene på dette området.  

o Forbruk er mer komplisert enn produksjon. Prosessene er mer åpne og 
oversiktlige for produksjon, og de knytter seg til med et gitt volum. Forbruk kan 
øke over tid, og utviklingen kan være usikker. 

o Eksempel på problemstilling: Hvis aktører trenger utsatt frist, blir de bedt om å 
søke på nytt. Spørsmålet er om de da mister plassen i køen. 

o Avtaler vil være en viktig del av reservasjon av nettkapasitet. Frist for 
utnyttelse av kapasitet - det står ikke noe beskrevet i regelverket om dette. Vi 
diskuterte også hvordan anleggsbidragsregelverket påvirker reservasjon av 
nettkapasitet.  

o NVE gir ikke konkrete føringer på hvordan dette bør utformes i praksis. 
Nettselskapene står fritt til å etablere egne kriterier. NVE kunne tatt en mer 
aktiv rolle for å sikre at nettkunder møter likere kriter ier i ulike regioner. 

o NVE har i noen tilfeller gitt produksjonsaktører tillatelse til økt effekt. Det 
kompliserer rekkefølge og tildeling av nettkapasitet. 
 

- Bør reservasjon av nettkapasitet formaliseres i nettavtalene mellom Statnett og 
kundene, og hvordan? 

o Vi var enige om at det hadde vært nyttig med en felles oversikt over status på 
mulige nye tilknytninger utover en viss størrelse. 

https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/
https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/
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o I praksis er dette komplekst. Tilgjengelig nettkapasitet er dynamisk. 
Kapasiteten er basert på forutsetninger som hele tiden er i endring. 
Kapasiteten påvirkes også av teknologiutvikling, hvor mye produksjon og 
forbruk som faktisk kobler seg til, og dette gjøres løpende. Begrensninger kan 
først være i distribusjonsnett, senere i regionalnett, så transformator, og så 
plutselig ledninger. 

- Bør og kan det være full transparens i hvem som har bestilt/reservert nettkapasitet, 
eventuelt kun informasjon som tilknytningspunkt, tidspunkt og effekt? Hva er eventuelt 
markedssensitivt?  

o Det bør i utgangspunktet være full transparens. Alternativt kan aktør unntas 
offentlighet, mens volum og tidsfrister er offentlige. 

o Agder Energi Nett vil legge ut oversikt på nettsidene deres, i første omgang er 
produksjon aktuelt.  

Tre hovedpunkter presentert i plenum 

- Gruppen var enige om at det er et vanskelig, viktig og aktuelt tema, og at det var 
vanskelig å konkludere. 
 

- Uklart regelverk knyttet til frister for utnyttelse av nettkapasitet. NVE kunne tatt en 
mer aktiv rolle.  

 
- Felles portal er ønskelig. Ikke diskutert akkurat hva slags portal.  
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Gruppe: Nett 2 
Deltakere: Silje Mork Hamre, Eidsiva Nett 

Øystein Langmyr, Hafslund Nett AS 
Harald Nes, Glitre Energi Nett 
Even Ungersness, Hafslund Nett AS 
Trond Svartsund, Energi Norge 
Oddvin Lund, DnT 

Referent Statnett: Harris Utne, Statnett 

Tema B – Åpenhet i tidligfase 

Momenter fra diskusjonen 

 Viktig med balansert utvikling mellom regional- og transmisjonsnett.  

 Regionalnettseier må vite hvilke planer Statnett har for både 
reinvesteringer/oppgraderinger, samt nye investeringer/anlegg. 

 Veldig viktig å komme inn tidlig i planleggingen for nettselskapene.  Det har stor 
betydning hvilke tekniske løsninger Statnett velger, et eksempel er 
kortslutningsytelser. 

 Opplever god dialog med Statnett både før prosjekter etableres (tidligfase) og i 
prosjektene, men det er personavhengig hvordan det fungerer. 

 Bra at Statnett publiserer mer rapporter, slik som Transportkanalanalysen. Men det er 
veldig nyttig med møter i tillegg for å gå igjennom. 

 Viktig å bruke de prosessene som er etablert. Dette gjelder spesielt KSU-prosessen. 
Viktig at Statnett deltar og at de som deltar har med seg historikk og kunnskap om hva 
som skjer. Det er også viktig med fagkompetanse på kraftsystemet i utvalg og møter.  

 Store prosjekter tar lang tid. Mye skyves på, ofte pga. kostnadshensyn. Viktig med 
dialog rundt dette. 

 For natur og miljø er areal og trasevalg viktig. Gode erfaringer med å være med tidlig, 
også før konsesjonsbehandling. 

 Møter og samtaler er viktig. Mye kan løses om en sitter rundt et bord og diskuterer.  

To til tre hovedpunkter presentert i plenum 

 Viktig med dialog før konsesjonsbehandling, også utover de som er direkte berørt. 

 Bruke etablerte prosesser, slik som KSU. Viktig med god deltakelse, også fra Statnett.  

 Viktig å snakke sammen, ikke bare utveksle rapporter. 
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Gruppe: Forbruk 
Deltakere: Baard Aasrum, Eramet 

Øyvind Bergvoll, Equinor 
Terje Omland, Elkem 

Referent Statnett: Halvor Lie 

Tema C – Samarbeidsformer  

 Anleggsbidragsforskriften  
- avventer erfaring for å få fram resultater. 
- åpner for mer strukturert behandling av tilknytninger 
- konfidensialitet kan være krevende å forholde seg til 
  

 Samarbeidsformer  
- Kommunikasjonen internt i Statnett kan forbedres. Eksempler der informasjon ikke 
har blitt delt internt i Statnett. 
 

 Langsiktig nettutvikling 
- informasjon kan aldri komme tidlig nok. Jfr. Johan Sverdrup 
- moden industri har mindre behov for nettutvikling. Potensial for mer 
informasjonsdeling.  
- Savner arena for informasjonsdeling fra kunder til Statnett.  
         - behov for å stille de konkrete og kanskje uforpliktende spørsmålene om 
framtidig behov 10 – 20 år. Eksempel konkret N3 i Nord 
         - Løfte oppmerksomheten rundt kompleksiteten i kraftsystemet.  
        - Ønsker mer proaktivt Statnett overfor kundenes framtidige behov 
- Ønske om proaktivt Statnett til andre kunder i samme region ved konkrete 
henvendelser om økt tilknytning.  
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Gruppe: Produkjson 
Deltagere: Rune Bredo Johansen - Statkraft, Håkon Egeland – Statkraft, Håkon 

Rustad Eidsiva Vannkraft 
Referent Statnett: Marianne Sjølund 

Tema B – Åpenhet i tidligfase 

- Hvilken informasjon er viktigst for deg? 
o Tilgjengelig kapasitet i ulike tilknytningspunkter- Kan bli mye å ha det i hvert 

punkt- utfordringer å oppdatere 
o Info om tid og kost for å etablere tilstrekkelig kapasitet  
o Endringer med konsekvenser for selskapene – tariffer – kundespesifikke 

kostnader, tekniske løsninger – koordinering av utbygginger Statnett og 
selskap, marginaltap, spenningsnivå osv.  

o Også ønske om info fra andre nordiske land 
o Prosjektene – hva er besluttet – hvilken fase er de i – hva er status. 

- Når trenger du den 
o Tidlig nok i forhold til prosjektene – iterasjonsprosess - koordinerte planer 
o Endringer – så tidlig som mulig – før endelige løsninger er satt 

- I hvilken form 
o Kan ikke forvente at alle konkrete behov og informasjon finnes på nettet.  

Behov for dialogmøter.  
o Vite hvem som skal kontaktes 
o Får mer "skreddersøm" – kan få mer tilpassede behov med direkte kontakt 
o Første kontakt – fordel å møtes fysisk 
o Tydelighet mht hva Statnett leverer, f.eks nettanalyser marginaltap.  
o Direkte tilknyttede kunder har behov for mer direkte kontakt 

- Noen nye plattformer vi bør ta i bruk? 
o Kan ikke forvente å finne all info på nettet – ha kontaktpersoner som kan gi 

informasjon.  Kan være tidkrevende å oppdatere.  

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 
Side 10 av 13 

 

Åpen informasjon / Public information 

Innspill mottatt i etterkant av møtet 
 

Innspill fra: Bulk, 22.05.2019 
På kopi: Torbjørn T. Moe og Rune Andersen, Bulk 

Takk for gode foredrag så langt i runden med hørings- og dialogmøter. Videostrømmingen av 
møtene fungerer svært godt. Vi har et par spørsmål/kommentarer til innholdet så langt og 
representerer som kjent en av datasenter-aktørene i Norge med ambisjoner om stort uttak av kraft, 
spesielt i Sør-Norge.  

Innspill og spørsmål: 

1. Et av hovedbudskapene, at forholdene ligger godt til rette for større uttak i Sør -Norge, 
anser vi som positive signaler.  

2. Vi oppfattet at Statnett i analysene som omfatter et vesentlig økt uttak av kraft i Sør-
Norge har lagt til grunn en økning på 9 TWh tilordnet datasenter. Dette ble i møtet nevnt 
å utgjøre om lag 1000 MW installert effekt. Derfor ønsker vi å gjøre oppmerksom på at 
en ikke neglisjerbar andel av det maksimale effektbehovet knyttet til datasenter følger 
behovet for kjøling, samt at brukstiden for såkalt «IT-last», forbruk direkte knyttet til det 
IT-tekniske anlegget, er høy. Kjølebehovet følger omgivelsestemperatur og forventes 
følgelig være i motfase mot tradisjonelt, alminnelig forbruk. Dette taler for at 
utnyttelsesgraden av nettanlegget øker. Det ville vært interessant å få rede på Statnett 
sin nåværende vurdering omkring disse forholdene, knyttet til økt nytteverdi av 
nettanlegg og vurdering omkring flaskehalser og kraftprisnivået i Sør-Norge.  

3. I sammenheng med et presentert eksempel for time 8-9 den 10 desember 2025 for Sør-
Norge er det kommentert: «Mangler nesten 2000 MW effekt i regulert vannkraft for at 
vannverdi skal sette prisen».  
Vi oppfatter det prinsipielt positivt at nasjonal kraftproduksjon benyttes til nasjonal 
verdiskaping. Formuleringen kan peke i retning av at vannverdi som prissettende 
element er en målsetning.  

4. Innspill vedrørende Workshop Tema C: Samarbeidsformer 

a. Samarbeid omkring langsiktig nettutvikling med forskjellige aktører kan være 
gjensidig positivt og behøver ikke gå på tvers av de ulike aktørenes egen 
vurdering av hva som oppfattes å være sensitivt for egen virksomhet. Statnett 
kan i denne sammenheng etter vårt syn ha en viktig posisjon som fasilitator eller 
tilrettelegger for å opprette kontakt , så lenge aktørene viser slik interesse. Det 
er Statnett som har kunnskap om de innmeldte behovene.  

b. Statnett må håndtere en rekke usikkerhetsfaktorer. Det gis konsesjoner og 
meldes inn behov med ulik grad av sannsynlighet for realisering, nivå og 
tidsakse for utnyttelse. Som et innspill kunne økt bruk av 
sannsynlighetsvurdering i samarbeid og dialog med de respektive aktørene 
være et verktøy i nettutviklingsplanlegging. Dette kan også være et viktig 
grunnlag for å vurdere behovet for og eventuelt de fornuftige virkemidlene som 
vurderes nødvendige i sammenheng med Tema A: Reservering av nettkapasitet  
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Med vennlig hilsen / Best regards  

  

Kristian Stray 

Project manager HV infrastructure 

Svar til Bulk, 03.06.2019: 
Hei, 

Takk for innspill og det vi oppfatter som positive tilbakemeldinger, og beklager noe sent svar fra oss. 

Når det gjelder punkt 2 setter vi pris på innspill angående de forskjellige forbrukstypene sitt 
forbruksmønster. 9 TWh ble i presentasjonen brukt som en illustrasjon på mer punktforbruk, og er 
som dere har observert lagt inn med flat forbruksprofil. Med mer sesongprofil med mer forbruk om 
sommeren vil dette være gunstig både for datasenteraktører og for kraftsystemet. Selv om vi legger 
inn en sensitivitet på dette i analysene med noen færre pristopper og litt høyere priser om sommeren 
i noen våte år, vil det imidlertid ikke endre på konklusjonen. 

Når det gjelder punkt 3 vil vi understreke at det er en misforståelse at vi har noen målsetning om at 
vannverdi skal være prissettende. Det vi ønsker å beskrive er at vi på sikt stadig oftere får en 
situasjon der regulert vannkraft ikke lenger er prissettende. Vi tar ut vannkraftverkenes marginalkost 
fra våre modellsimuleringer, altså vannverdien i øverste kubikkmeter med vann, og sammenligner 
med simulert kraftpris for å vise dette. Da ser vi at kraftprisen simulert i 2040 i en stor andel av tiden 
er enten høyere (termisk setter prisen) eller lavere(uregulert setter pris.) Dette i motsetning til i dag 
der kraftprisen i Norge i det meste av tiden ligger på vannverdi, altså er det vannkraft med magasin 
som setter prisen. Håper dette var oppklarende. 

Når det gjelder punkt 4 ønsker vi velkomment et samarbeid med dere som aktører angående 
sannsynlighetsjustering av planer. 

Mvh 

Tone Bergerud Lye 

Senioranalytiker/Prosjektleder NUP 2019 
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Innspill fra Statkraft, 29.05.2019 
På kopi: Håkon Egeland, Toril Sommerli og Frode Karlsen, Statkraft 

Hei, Statkraft har følgende innspill på hørings- og dialogmøter i forbindelse med Nettutviklingsplan 
2019. 

Deltagelse i hørings- og dialogmøte på Gardermoen var nyttig for å få en gjennomgang av hvordan 
Statnett tenker mhp utviklingen av nettet og at man spesielt gikk inn på prosessen når det gjelder 
tilknytning av produksjons og større forbruk.  Dialogmøte presenterte ny saksbehandling hos Statnett 
og formidlet ønsker om synspunkter fra netteiere, forbrukere og produsenter. Et annet tema som har 
vært oppe i møtene er smart nett /økt automatisering. Statkraft støtter at dette er viktig framover for 
å utnytte nettet på en optimal måte. Det er viktig å få til et godt samarbeid med regionalnettet for å 
utnytte alle ressurser. Også samarbeidet med produsentene og forbrukerne er viktig for å utnytte 
reguleringsmuligheter hos alle parter på en god måte. Vi stiller oss imidlertid litt spørrende til hvordan 
man har tenkt at dette skal fungere som et høringsmøte for NUP 2019.  

Møtet på Gardermoen, og også tilsvarende møte i Bergen, har gitt oss kortfattet informasjon om nye 
planer men i liten grad omtalt endringer ift forrige NUP, man har også begrenset seg til prosjekter 
innenfor regionen. Vi har ikke inntrykk av at disse møtene kan dekke behovet for en grundig helhetlig 
informasjon om prosjekter som er planlagt omtalt i NUP 2019. Vi kan derfor vanskelig se at disse 
møtene kan erstatte den formelle høringen som vi hadde i fbm med NUP 2017 og hvor man kunne 
gi et skriftlig tilbakemelding på et helhetlig utkast til NUP, dette beklager vi. Dette gjør det også 
vanskelig for oss å gi konkrete tilbakemeldinger  på mulige konsekvenser av NUP for Statkrafts 
eksisterende kraftverk og planlagte prosjekter rundt i landet.  

Med vennlig hilsen / With best regards 

Rune Bredo Johansen 
Head of Grid & Co-owners, Power Generation 

 

Svar til Statkraft, 11.06.2019: 
Hei, 

Vi takker for innspillet på hørings- og dialogmøtene. Det er viktig for oss å få innspillene fra dere. 

Vi mener det kan være hensiktsmessig å få til et møte hvor vi diskuterer mer deres behov og hvor vi 
kan diskutere våre planer. 

Når det gjelder kommentarer til forbedring av møteinnhold og prosess noterer vi oss følgende, her 
med noen kommentarer: 

1. Tydelig gjennomgang av endringer siden forrige NUP : Takk for innspillet. Dette bør la 
seg ordne relativt enkelt i senere gjennomganger av våre planer. I oppdatert 
investeringsplan, som publiseres de årene vi ikke publiserer NUP, oppdaterer vi også 
oversikt over planene og prosjektene våre. Vi vil gjøre det samme nå i forbindelse med 
NUP 2019. 
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Åpen informasjon / Public information 

2. Helhetlig gjennomgang av alle prosjektene: Møtene er "områdevise kraftsystemmøter". 
Vi forstår imidlertid at det er behov for å se og å forstå helheten i våre planer. I nasjonalt 
kraftsystemmøte vil vi ha fokus på nasjonale, nordiske og europeiske planer. 

3. Ønske om høringsversjon av NUP: Vi vil evaluere prosessen også denne gangen. NVE 
har også indikert en ny gjennomgang av forskrift for energiutredninger til høsten der de, 
i samarbeid med bransjen, vil vurdere hvordan dagens forskrift stø tter opp under 
formålet. Når det gjelder konkrete og skriftlige tilbakemeldinger på våre planer tar vi 
veldig gjerne også imot dette basert på publisering av Nettutviklingsplanen.  

 

Nettutviklingsplanen er en statusoppdatering for våre samlede planer, og vi ønsker innspill og ny 
informasjon slik at vi kan endre planene i takt med behov kontinuerlig, uavhengig av tidspunkt for 
publisering av NUP-rapporten annethvert år. Det er derfor bra med jevnlige møter. Vi hadde også et 
møte tidligere i vår (30. april) hvor jeg var med på slutten, og vi har avtalt et nytt møte 20. november. 

Mvh Harris 

Harris Utne 
Avdelingsleder Nettutvikling  
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