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REFERAT  
  

Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2020-04 

 

 

Møtedato/tid/sted:  

19. november/ kl. 12:00 – 15:15 / Elektronisk møte på Teams.   

Saksbehandler/adm. enhet:  

Erik Skjelbred/CK  

Medlemmer tilstede: 

Hilde Bakken 

Pål Tore Svendsen 
Frode Leversund  

Knut Lockert 

Liv Cecilie Birkeland 

Bjørg Brestad 

Grethe Høiland 

Inger Lise Blyverket 
 

Fraværende: 

Knut Kroepelien (skriftlige kommentarer sendt før møtet) 

Erling Dalberg 

 
 

Statnetts administrasjon tilstede: 

 

Gunnar Løvås  

Knut Hundhammer 

Håkon Borgen (delvis) 

Erik Skjelbred 

Tom Tellefsen (delvis) 

Anne Sofie Risnes (delvis) 

Arne Egil Pettersen (delvis) 

Bjørn bakken (delvis) 

Idar Grimestad (delvis) 

Steinar Aksnes (delvis) 

 

 

 

   

Dokumentet sendes til:  

Statnett styret  

  

  

  



 

 

 
  Side: 2 av 15 

 

Åpen informasjon / Public information 

 

SAK NR. 

 

SAK 

Åpning av 
møtet 

Referatet fra forrige møte ble godkjent med innkomne kommentarer.  

 

2020-04-01 

 

Orienteringssaker 

Det ble orientert om følgende saker:  

a. Orientering om systemdrift og marked 
b. Verdien av regulerbar vannkraft 
c. Viktige høringer 

 
 

Diskusjon Markeds- og driftsforum sa seg tilfreds med orienteringen. Forumet minnet om viktigheten av 
dialog med bransjen og trakk frem at det var positivt at Statnett nå hadde jobbet mye med 
konsekvenser for kraftsystemet grunnet revisjon av vassdragskonsesjoner, og dialogen med NVE 
og rapporten som nå utarbeides til OED.  

 

2020-04-02 Styrets agenda 

Knut Hundhammer ga en orientering om de viktigste sakene styret skal behandle framover. Han 

kommenterte på Statnetts strategioppdatering og noen av de utfordringer og dilemmaene 

Statnett står overfor med å finne riktig balanse mellom forsyningssikkerhet, elektrifisering/rask 

tilknytning av nytt forbruk og kostnadseffektivitet. Med en stigende internasjonal etterspørsel 

grunnet elektrifisering er det også en utfordring knyttet til stigende innkjøpspriser i markedet. 

Innspill til 
Statnett 

Markeds- og driftsforum sa seg tilfreds med orienteringen. Forumet hadde flere kommentarer 
knyttet til ovennevnte balanse. I den grad Statnett må prioritere mellom elektrifisering/rask 
tilknytning av forbruk og kostnadseffektivitet må elektrifisering/tilknytning ha høyest prioritet. 
Samtidig ble det minnet om at det forventes at Statnett bygger så effektivt og billig som mulig. 

Forumet ønsker at Statnett skal ta en større plass i samfunnsdebatten med dialog og opplysning 
i energidebatten. Dette er krevende problemstillinger hvor det er ønskelig å få fram mer fakta. 
Forumet foreslår at Statnett søker et samarbeid med Energi Norge og Distriktsenergi, eventuelt 
også flere som industrien, i å lage rapporter og analyser som grunnlag for felles budskap. I dag 
er det mye fokus på både forbruk og produksjon, men for lite fokus på nett og kraftsystemet.  

Også norsk konkurransekraft ble diskutert. Statnett utfordret industrien som har støttet 
utvikling av havvind i Norge. Havvind er pt kostbart og hvis man skal gi betydelig nasjonal støtte 
vil dette svekke norsk konkurransekraft. Her bør industrien ha en samlende posisjon og 
kommunikasjon. (Se også Energi Norges innspill på sak 6) 

 

2020-04-03 

 

DSO/TSO - RMEs anbefalinger om "regional driftskoordinering" 

Statnett orienterte om RMEs anbefaling til OED på ny regional driftskoordinering og digitalisering. 

Innspill til 
Statnett 

Forumet mener at det er viktig at bransjen nå går foran i øket grad av digitalisering. Alternativet 
er at myndighetene vi ta initiativ gjennom reguleringer og forskrifter og dette er i så fall ingen 
ønsket retning. Det ble også påpekt at digitalisering i seg selv ikke reduserer nettinvesteringer og 
gir lavere tariffer. Det ble videre påpekt at bransjen samarbeider om digitaliseringsprosjektet 
DIGIN. Statnett oppfatter at dette prosjektet ikke har nok trøkk. 
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Statnett la til at de store digitaliseringsprosjektene i norsk og nordisk sammenheng nå i hovedsak 
er knyttet til systemdriften som er drevet av forsyningssikkerhet.  

Forbrukerrådet savnet forbrukerperspektivet i debatten. Hva kan forbrukerne bidra med i 
fleksibilitetsmarkedene, hvordan utnytte effekter av digitalisering og hva skal til for å få frem 
forbrukernes fleksibilitet? 

Lyse vil dele sine arbeider med forumet, og som viser mindre betydning av forbrukerfleksibilitet. 

Forumet ønsker mer dialog om saken og de ulike rollene i kraftsystemet, som fortsatt oppfattes 
som uklare. 

Energi Norge (skriftlig innspill) mener at bedre tilgang til informasjon for nettselskapene, 
forsterket koordinering og mer avanserte digitale verktøy i systemdriften bør gi gevinster. De 
anser at RMEs anbefaling er ubalansert i vektleggingen av systemansvarliges funksjoner i forhold 
til funksjoner og oppgaver for nettselskapene. 

 

2020-04-04 Status NordLink og NSL  

Håkon Borgen ga en kort status på byggeprosjektene og gjenstående arbeider. Prosjektene er pt. 
på plan til tross for krevende internasjonale leveranser og samarbeid på tvers av landegrenser. 

Gunnar Løvås og Bjørn Bakken gikk gjennom status på handelsløsningene for NorLink og NSL. 

Innspill til 
Statnett 

Forumet uttrykte god tilfredshet med gjennomføringen av byggearbeidet og Statnetts arbeid 
med handelsløsninger. Den åpenheten Statnett har vist siste tiden med markedsmeldinger på 
kapasitet og ramping på norsk side, og webinaret med Tennet blir satt pris på. Men bransjen har 
ytterligere behov i årene som kommer å få informasjon om kapasitet og prognoser over 
begrensinger. Dette gjelder spesielt kapasitet i Tyskland. Forumet ønsker også at Statnett blir 
mere transparente og jevnlig rapporterer realiserte og forventede flaskehalsinntekter. Statnett 
ønsker å være transparente men minnet om at utkoblingsplaner ikke foreligger ut over det 
kommende året og i Tyskland er det en kompleks situasjon hvor begrensningene i nettet vil 
variere med innmating av produksjon fra sol og vind til enhver tid.  

Energi Norge (skriftlig innspill) er bekymret for at kapasiteten på NordLink kan bli betydelig 
redusert de første årene og at det er krevende for bransjen å prognosere kapasiteten. Statnett 
bør arbeide mer målrettet for å sikre norske interesser i markedene og at man nordisk arbeider 
mer med å koordinere utbygging og vedlikehold. 

 

2020-04-05 Europeisk, nordisk og norsk nettutvikling  

Håkon Borgen ga en kort status på arbeidet med den europeiske nettutviklingsplanen, arbeidet 
med den kommende nordiske nettutviklingsplanen og nasjonal nettutvikling. Han informerte om 
at første halvår 2021 vil bransjen bli invitert til dialog om behovet for nordiske nettforsterkning.  

Innspill til 
Statnett  

Bransjen mener at dialog og involvering i felles nordisks nettplanlegging og grensekryssende 
kapasitet er viktig. Videre ble Statnett oppfordret til å kommunisere bedre til samfunnet om den 
massive elektrifiseringen og nettutbyggingen som nå skjer i Europa. På spørsmål svarte Statnett 
at den europeiske nettutviklingsplanen er god, men det kan være behov for enda mer 
nettkapasitet. Utfordringen er gjennomføring av byggeprosjektene. 

Det var også spørsmål om Statnetts erfaringer med betaling for utredninger og anleggsbidrag. 
Statnett svarte at mange, som for eksempel næringsparker, er villige til å gå videre etter den 
innledende henvendelsen og betale for utredinger av nytt nett. Generelt er erfaringen med 
betaling positivt, det er disiplinerende for kundene og gir en ryddigere prosess. 
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2020-04-06 Status og utvikling - offshore grid i Nordsjøen  

Håkon Borgen gikk gjennom arbeidet med et fremtidig offshore kraftnett i Nordsjøen. Det er en 
rekke utfordringer med alt fra ulike leverandørers manglede standardisering som vanskeliggjør 
funksjonalitet i felles nett til stegvis utvikling av nettet og markedsløsninger, finansiering og roller. 

Innspill til 
Statnett 

Forumet ser positivt på at Statnett nå tar en aktiv rolle i dette Europeiske arbeidet. Men de ser 
ikke et klart bilde av konsekvensene, kostnadene, finansieringsmodell og sannsynligheten for at 
nettet vil utvikle seg fra dagens radialer til vindkraftverk til å bli et sammenknyttet nett med 
tilknytning i Norge og de andre landene, som øker overføringskapasiteten ut av Norge. Statnett 
sa seg enig i dette og mer utredning og kompetansebygging er nødvendig. Dette vil det bli 
arbeidet med. Statnetts posisjon er at kostnadene ved offshore nett ikke skal inngå i 
kostnadsgrunnlaget for tariffen i transmisjonsnettet. 
 
Gassco ønsket mer informasjon om Statnetts syn på involvering av petroleumsindustrien og 
behovet for utvikling av reguleringen. Statnett informerte om at man anser at man ikke har 
noen naturlig rolle ift å bygge nett fra land til petroleumsinstallasjoner eller mellom disse ute i 
havet, men at man må samarbeide tett med tilknytning til nettet på land, samt at reguleringen 
må utvikles videre. 
 
Statnett minnet om at balansering av nettet offshore vil måtte gjøres med reserver i kraftnettet 
på land. Det mest rasjonelle er at dette gjøres ved å utvide ansvaret til dagens TSOer 
i de ulike landene rundt Nordsjøen. Dette er viktige spørsmål og det er ikke regulert i dagens 
regime. Forumet ønsker å bli involvert i dette arbeidet og anser at det viktig med en bred 
nasjonal forankring. 
 
Energi Norge (skriftlig innspill) mener det er viktig å sikre en helhetlig planlegging og utvikling 
fremover og støtter Statnett i at det bør utnevnes en utredningsansvarlig for kraftnettet på land 
og offshore. Det er nærliggende at dette er Statnett. De er generelt skeptisk til volumbaserte og 
tidfestede støtteordninger til ny kommersiell kapasitet i markedet ut over FoU-basert støtte til et 
begrenset antall prekommersielle prosjekter med begrenset størrelse. 

  

2020-04-08 RME benchmarking av Statnett 

Knut Hundhammer gikk gjennom RMEs forslag til ny kostnadsregulering av Statnett med 
høringsfrist 4. 12. Han uttrykte bekymring for at systemdriftskostnadene er holdt utenom og at 
dette kan få uheldige virkninger for balansen mellom nettinvesteringer og tiltak i systemdriften.  

Innspill til 
Statnett 

Forumet er, basert på en foreløpig gjennomgang, positive til RMEs forslag, som oppfattes å gi 
Statnett en bedre insentivstruktur til å være mer kostnadseffektive. Det ble presisert at det er 
viktig at man finner riktig insentivmodell slik at denne ikke ødelegger investeringsviljen for nye 
tilknytninger eller går ut over forsyningssikkerheten. Også for system og markedsområdet er det 
viktig å sikre samfunnsøkonomisk riktige insentiver i modellen. 

Forbrukerrådet savner forbrukerperspektivet også i denne saken. Det skal nå gjøres store 
investeringer for å elektrifisere Norge og dette betales i hovedsak av forbrukerne. Da er det viktig 
med deres aksept. Dette bør forankres bedre blant for forbrukerne og høy effektivitet og 
kostnadseffektivitet er nødvendige for å få den nødvendige aksepten. 
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2020-04-09 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt 

 

26. november markeds- og driftsforum møte med Statnett styre 
 
Markeds- og driftsforum tok opp følgende punkter med styret, for mer detaljer se vedlagte plansjer. 

1. Nettutvikling 
2. Havvind 
3. Kostnadseffektivitet 
4. Driftskoordinering 
5. Digitalisering 
6. Tariff 

 
I tilknytning til diskusjonen om havvind mente forumet at det er viktig at Statnett får en klar og 
tydelig rolle offshore, hvorav systemansvaret er en naturlig oppgave. Statnett tok opp forholdet 
knyttet til EUs syn på Norge som ikke medlem og erfaringer med at EU i økende grad betrakter Norge 
som tredjeland. Forumet delte denne bekymringen og Energi Norge vil også ta dette opp innad i 
NHO. 
 
Forumet deler RMEs syn på at Statnett har svakere insentiver til effektivitet enn de andre norske 
nettselskapene. De stiller seg bak RMEs forslag til å regulere Statnetts kostnadseffektivitet og pekte 
på at vurderinger og analyser de senere årene kan tyde på at Statnett er mindre kostnadseffektiv enn 
tidligere. De er også opptatt av at selskapet skal ha de riktige insentivene i inntektsmodellen. Styret 
setter pris på at forumet anerkjenner at Statnett har oppgaver knyttet til systemansvaret som må 
hensyntas i modellen. De kommenterte at det er krevende å finne en god intensivmodell for Statnett 
som også ivaretar og legger til rette for nye oppgaver knyttet til elektrifiseringen, øket handel og nye 
oppgaver knyttet til systemansvaret. Forumet kommenterte at dette er en generell utfordring for 
hele bransjen. Energi Norge vil nå legge til side den inntekstrammemodellen de, sammen med Norsk 
Industri, har foreslått for Statnett og heller konsentrere deres videre arbeid om modellen RME har 
foreslått. 
 
Forumet viste til viktigheten av oppfølging av forslaget til RME på bedre driftskoordinering, og mente 
at en tydeligere og bedre ansvarsdeling mellom DSO og TSO er avgjørende for å sikre effektivitet i 
omstillingen til et fullelektrisk Norge med mer industri og en større andel væravhengig produksjon, 
for en stor del i distribusjonsnettet. Innen digitalisering var forumet opptatt av å holde momentum i 
bransjen, koordinering og bransjesamarbeid. I tilknytning til DIGIN samarbeidet ønsket de at Statnett 
la større vekt på inkrementelle skritt fremfor større systemer som skal løse alle oppgavene. Statnett 
styre er utålmodige på området og opptatt av digitaliseringen i bransjen. De utfordret bransjen til å 
prøve å samle seg, alternativt at en gruppe av selskaper i bransjen går sammen og driver utviklingen 
videre sammen med Statnett.  
 
Forumet gjentok at de mener det er for tidlig å avvikle tariffen for utkoblbart forbruk, som vedtatt 
avviklet over to år. Styret merker seg dette og kommenterte at det er utfordrende at andre kunder 
betaler for den reduserte tariffen for utkoblbart forbruk. 
 
Til slutt tok forumet opp den krevende situasjonen i sommer med mye vann i magasinene og 
reduserte handelskapasiteter ut av landet. 
 
Styret setter pris på innspillene fra forumet og denne dialogen med bransjen. Spesielt innen 
digitalisering er det viktig å fortsette samarbeidet.  
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Vedlegg: plansjer fra møtet med Statnett styret 
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