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REFERAT
Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2021-01
Møtedato/tid/sted:

3. juni kl. 12:00 – 15:30 / Elektronisk møte på Teams.
Saksbehandler/adm. enhet:

Erik Skjelbred/CK

Medlemmer tilstede:

Pål Tore Svendsen
Frode Leversund
Knut Lockert
Liv Cecilie Birkeland
Grethe Høiland
Knut Kroepelien
Erling Dalberg
Inger Lise Blyverket
Fraværende:

Hilde Bakken
Bjørg Brestad

Statnetts administrasjon tilstede:

Gunnar Løvås
Knut Hundhammer
Håkon Borgen
Erik Skjelbred
Hilde Tonne (delvis)
Beate Sander (delvis)
Tom Tellefsen (delvis)
Jakob Dyrhaug (delvis)
Thor Eigil Grammeltvedt (delvis)

Dokumentet sendes til:

Statnett styret
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SAK NR.

SAK

Åpning av
møtet

Referatet fra forrige møte ble godkjent med innkomne kommentarer.

2021-02-01

Orienteringssaker
Det ble orientert om følgende saker:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Diskusjon

Orientering om systemdrift og marked
DSO/TSO
Tilknytning med vilkår
CACM
Driftserfaringer NordLink og markedsforberedelser NSL
Fremdrift NSL
Viktige høringssaker (alle)
Andre saker

Forumet ønsker å få en sak om havvind, samarbeid DSO/TSO og videre oppfølging av Statnetts
kostnadseffektivitet innen utløpet av året.
Knut Kroepelien orienterte om den energi og industripolitiske plattformen som LO og NHO her
fremforhandlet seg imellom, samt en felles nordisk rapport Study on opportunities and barriers to
electrification in the Nordic region.
Forumet kommenterte på de store prisforskjellene mellom budområdene og hva som skal til for
å redusere flaskehalsene. Statnett kommenterte generelt at man må øke kapasiteten ved
utbygging av transportkanalene og spenningsheving til 420 KV, men at man normalt ikke vil
fjerne prisforskjellene helt. Videre var det noe bekymring knyttet til forsyningssikkerheten ved
utkoblinger i sommer og forsyningen til gassterminalene.

2021-02-02

Styrets agenda
Statnett ga en orientering om de viktigste sakene styret skal behandle framover.

Innspill til
Statnett

Markeds- og driftsforum sa seg tilfreds med orienteringen.

2021-02-03

Hovedlinjene i Statnetts strategi
Statnett orienterte om den operasjonelle strategien som nå er blitt utarbeidet for å møte den
sterkt tiltagende elektrifiseringen og det grønne taktskiftet.

Innspill til
Statnett

Forumet oppfattet dette som viktige, gode og nødvendige grep for å møte den betydelige
utfordringen man nå står overfor. Det ble manet til å fortsatt ha fokus på kostnadseffektiviteten
da Statnett står for ca 1/3 av kostnadene i nettet. Strategien innebærer et tettere samarbeid med
de andre nettselskapene. Forumet ønsker og oppfordrer Statnett til å bruke begrepet partner om
nettselskap og ikke kunde. (Ref. ny nettavtale der det bør endres fra kunde til: kunde og partner).
Dette vil medføre at nettselskapene sammen med Statnett vil finne gode løsninger til det beste
for kunder av nettet. Forumet har tro på at dette kan føre til en annen tilnærming til
nettselskapene fra ansatte i Statnett.
Statnett ble oppfordret til å komme med faglige utredninger og tydelige råd til politikere og
samfunnet ved utvikling av kraftsystemet for det grønne taktskiftet.
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2021-02-04

Digitalisering i bransjen
Energi Norge presenterte DIGIN, som er et bransjesamarbeid for å utarbeide fundamentet for
digital samhandling i drift og planlegging av nettvirksomheten.

Deretter gikk Statnett gikk gjennom de utfordringene Statnett står overfor ved oppdraget fra RME
med å foreslå omfang og anvendelsen ved utveksling av strukturelle, plan- og sanntidsdata.
Innspill til
Statnett

Forumet var opptatt av at bransjen må trekke i samme retning og man har behov for å enes i
bransjen om noen grunnleggende definisjoner og forhold. Digin prosjektet er viktig for å bygge
kompetanse og felles forståelse og Statnetts videre deltagelse ansees som viktig.

2021-02-05

System og markedsutviklingsplanen (SMUP)
Statnett ga en kort status på arbeidet med å revidere planen for system og markedsutvikling.

Innspill til
Statnett

Bransjen mener at det nå er god involvering med webinarer og diskusjonsgrupper. Man
oppfordret Statnett til å omtale bruk av systemvern også for DSOer, noe mer om perspektiver
ved den forventede veksten i industriforbruk, tilknytning av et havnett, likviditet i finansielle
markeder og fleksibilitet.

2021-02-06

Flytbasert markedskobling og min. 70% kapasitet
Statnett gikk gjennom planene for en flytbasert kapasitetsfastsettelse for markedet og hvordan
det felles europeiske kravet om å still minimum 70 av den termiske kapasiteten tilgjengelig for
markedet. Statnett vil komme tilbake på saken når man er kommet lenger med parallell drift av
gammel og ny metode for kapasitetsfastsettelse.

Innspill til
Statnett

Forumet ser positivt på utviklingen og ser frem til videre arbeid.

2021-02-07

EUs klimatiltak (Fit for 55) og Statnetts prioriteringer
Statnett gikk gjennom aktuelle EU saker og hvilke saker som prioriteres i arbeidet. Statnett er
opptatt av å ha mest mulig likhet i roller og regulering offshore som det man i dag har på land.

Innspill til
Statnett

Forumet var enige i å prioritere arbeidet med offshore vind og havnett, også som mulige hybride
mellomlandsforbindelser, samt TEN-E. Forumet stilte spørsmål om man kunne overføre alle
forhold fra land og ut i havet og Energi Norge mener at man må åpne for å kunne finansiere
flytende havvind med en andel av flaskehalsinntektene på en hybrid forbindelse i en
overgangsperiode.
Forumet oppfordret Statnett til å publisere analyser med perspektiver og konsekvenser ved
utvikling av et havnett med vindkraft. Dette vil berike den offentlige debatten.

2021-02-08

Revidert nettavtale
Statnett presenterte arbeidet med en revidert nettavtale. Avtalen er nå på høring og Statnett
oppfordret bransjen til å kommentere på avtalen og spesielt på muligheten for å si opp
eksisterende avtaler for å sikre at alle går over på den nye avtalen.
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Innspill til Forumet hadde kommentarer knyttet hvilke deler av avtalen RME skal godkjenne og hva som er
Statnett
å anse som en privatrettslig avtale. Statnett ble oppfordret til også å tre inn i DSOenes individuelle
kileavtaler, der hvor det er hensiktsmessig.

2021-02-09

Norsk Industri: Forslag til endring av kontrollforskriften for tariffering
Norsk Hydro gikk gjennom Norsk Industris forslag for å endre forskriften for utforming av
nettariffer til industriens gunst. En slik endring innebærer at andre forbrukskunder må betale en
større andel av kostnadene.

Innspill til Forumet minnet om at dette er et politisk spørsmål og at i tariffering henger alt sammen med alt
Statnett
og er en fordeling av kostnader mellom kundegruppene.
Statnett kommenterte at man ikke deler premissene for forslaget.

2021-02-10

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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