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

10. september kl. 12:00 – 15:00 / Elektronisk møte på Teams.
Saksbehandler/adm. enhet:

Christer Gilje/CK

Medlemmer tilstede:

Pål Tore Svendsen
Hildegunn Blindheim
Knut Lockert
Ketil Fodstad
Grethe Høiland
Knut Kroepelien
Erling Dalberg
Inger Lise Blyverket
Fraværende:

Liv Cecilie Birkeland
Bjørg Brestad

Statnetts administrasjon tilstede:

Gunnar Løvås
Bente Haaland
Håkon Borgen
Christer Gilje
Hilde Tonne (delvis)
Tom Tellefsen (delvis)
Julie Larsen Gunnerød (delvis)
Kristin Munthe (delvis)
Grethe Westerberg (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.

Diskusjon

Orientering om systemdrift og marked
Markedsforberedelser NSL
Fremdrift NSL
Viktige høringssaker (alle)
Andre saker

Forumet ønsker å få en sak om flaskehalser nord-sør i neste møte, knyttet opp til NUP.
Det ble kommentert på flaskehals mellom Sverige og Norge og hvordan det jobbes opp mot
Sverige og deres begrensninger. Det ble også spurt om Statnett er trygge på at en kan håndtere
utfordringer ved å koble til to nye kabler, og dette ble forumet forsikret om at en har.
Forumet oppfordret til at Statnett bidrar til å formidle forhold rundt prisbildet, flaskehalser og
reduksjon i tariffen som direkte går tilbake til kundene.
Knut Kroepelien orienterte om en rapport som utarbeides av Thema for Energi Norge angående
DSO-rollen i regionale distribusjonsnett. Denne kommer i høst og ser bl.a. på nettmessige
samfunnsøkonomiske gevinster av endringer i organisering av driftskoordinering i
kraftsystemet.

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

Status Statnetts strategi og organisasjonsutvikling
Hilde Tonne orienterte om Det grønne taktskiftet, Statnetts nye strategi, og de
organisasjonsendringer som gjennomføres i Statnett nå.

Innspill til
Statnett

Forumet støttet at det er viktig å nå ut i det offentlige med budskap om betydningen av
utvikling i nett og kraftsystem. Her kan Statnett også ta en tydelig rolle i det offentlige når det
gjelder å fortelle hva elektrifisering og vår rolle i klimaspørsmålet har å si for kostnader til
forbrukerne.
Flere spilte inn behovet for å tydeliggjøre hva ny strategi vil bety for kostnader, og at dette
kunne vært tydeligere behandlet i strategien. Systematisering av saksbehandling for å korte ned
tiden på denne ble også påpekt, og generelt det at en korter ned tiden for planlegging og
utvikling som sikrer tilknytning.
Det ble spilt inn behov for å sikre i dialogen at nettselskapene er samarbeidspartnere i dette, og
skilles fra kunder og andre interessenter. Det er viktig å ta med i måten en omtaler partnere i
bransjen for å skape godt samarbeid. Møte med nettselskapene som er nært forestående er et
godt grep i så måte.
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Hilde Tonne fortalte til dette at kostnadene skal vokse mindre enn oppgavevolumet, det skal
løses gjennom mer effektive løsninger. Effektivisering gjennomsyrer strategien, men dette og
andre innspill kan dels også løses gjennom kommunikasjon av strategien.
Tilknytningsprosessen skal strømlinjeformes, og slik gjøres forutsigbare og raskere. Hun sa også
at områdeplaner skal være med på å legge til rette for godt partnerskap mellom TSO og DSO, og
at det er viktig med kultur for dette.
Tonne støtter å ta en skikkelig rolle i offentligheten for å forklare spørsmål rundt strømpris etc.
2021-02-05

Dypdykk i LMA
Statnett ga en kort status rundt strømprisen og gikk deretter gjennom funnene i oppdatert
langsiktig markedsanalyse.

Innspill til
Statnett

Det ble kommentert at det er en spisset debatt rundt utviklingen og at det er en fordel om
Statnett sammen med andre i bransjen blir med i den offentlige debatten med gode fakta og
analyser.

2021-02-06

Utvikling i kraftmarkedet
Statnett ga en orientering om dette.

Innspill til
Statnett
2021-02-07

Det var ønske om å følge opp spørsmålene rundt dette på annet vis med bedre tid senere,
gjerne når en sitter sammen fysisk. Viktig å skjønne om Norge ligger foran og vil takle endringer
enkelt eller på noen områder ikke er klar i dag.
NUP 2021
Det ble redegjort for arbeidet med NUP og presentasjon av denne.

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

Havvind

Statnett fortalte om ny organisering med eget forretningsområde for havvind og hvilket arbeid som skal
gjøres fremover. Håkon Borgen presiserte at det skal jobbes for robuste løsninger for Norge.
Grethe Høiland ga en presentasjon der hun presiserte at det er viktig at Statnett tar en rolle som
systemoperatør og systemarkitekt. Det er også viktig med tett samarbeid med myndigheter og aktører og
likebehandling når det gjelder informasjon.

Innspill til Det var ønske om at bl.a. tilknytningspunkter blir adressert, og presisert at spørsmålet om
Statnett
eierskap til havnett har mange aspekter.
2021-02-09

Tilknytning med vilkår
Statnett orienterte og understreket at det er to roller, som nettselskap og som systemansvarlig.

Innspill til Knut Kroepelien påpekte at fremleggelse av utkast til avtaler i det regionale nettet bør ikke føre til
forsinkelser og det bør vurderes å innføre terskel for fremleggelse og en dynamisk dialog med tidsfrister
Statnett
for tilbakemelding og uten formell godkjenning.
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2021-02-10

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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