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REFERAT
Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2022-01
Møtedato/tid/sted:

9. mars kl. 12:00 – 16:00 / Møterom Smestad og Teams
Saksbehandler/adm. enhet:
Halvor Lie/Kunde og tilknytning
Hanne Finstad / Kunde og tilknytning
Medlemmer tilstede:

Knut Kroepelien
Knut Lockert
Ketil Fodstad
Grethe Høiland
Erling Dalberg
Liv Cecilie Birkeland (Teams)
Bjørg Brestad
Inger Lise Blyverket
Kathrine Fog (Teams)
Fraværende:

Hildegunn Blindheim

Statnetts administrasjon tilstede:

Gunnar Løvås
Knut Hundhammer (Teams)
Halvor Lie
Hanne Finstad
Tom Tellefsen (sak 01)
Jacob Grønn (sak 02)
Harris Utne (sak 02)
Julie L. Gunnerrød (sak 03)
Dalibor Vagner (03)
Idar Gimmestad (sak 04)

Dokumentet sendes til:

Statnett styret
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SAK NR.

SAK

Åpning av
møtet

MDF ønsket at Statnett vurderte følgende temaer til fremtidige møter:
• Nakstadutvalget (10.6),
• Kostnadsutvikling og inntektsramme (10.6)
• Forholdet mellom engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet
• Digitalisering, Forholdet mellom det fysiske og finansielle markedet
• Driftskoordinering
• Grensesnitt DSO/TSO
Orienteringssaker

2022-01-01

Administrasjonen orienterte om følgende saker:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Diskusjon
/innspill

Orientering om systemdrift og marked
Prisforskjeller og hva Statnett gjør for å øke kapasitet mellom nord og sør
Prisvirkninger av Nordlink og NSL
Redusert forbrukstariff for 2022 (ref.nyhetsak på www.statnett.no)
Viktige høringssaker (alle)
Styrets agenda
Andre saker – Nettavtalen

Det ble stilt spørsmål om tiltak for å avhjelpe situasjonen med de store prisforskjellene. Ulike
tiltak vurderes løpende av systemansvarlig, men ingen av disse vil trolig redusere prisforskjellene
vesentlig på kort sikt. Det ble stilt spørsmål om virkningen av å bygge ned flaskehals mellom nord
og sør. Statnett orienterte om at lønnsomhet ved tiltak stiger når prisforskjellene øker, og at det
er Statnett sitt ansvar å foreslå samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak. En virkning av å bygge ned
flaskehals ville være at prisene i nord øker. I tillegg vil prisene i sør vil kunne reduseres noe og
systemprisen kan fungere bedre som prissikring.
MDF ønsker at Statnett har en transparent og åpen prosess med å vise virkning og lønnsomhet
av de ulike tiltakene.
Til reduksjon av forbrukstariff for 2022 advarer MDF Statnett med å gå ut med forventninger om
endringer i den generelle nettariffen til nettselskapets kunder i sine budskap, slik det ble gjort
denne gang. Nettselskapene sør i landet ble og blir rammet av høye priser på kraftinnkjøp som
oppveier reduksjon i Statnetts tariff. Beløpene er omtrent like store. Det er viktig at vi spiller på
lag i slike saker.
Statnett orienterte om arbeidet med revisjon av nettavtalen som drøftes med
interesseorganisasjonene.
Statnett gikk gjennom sakene til det kommende styremøte. Dagsorden er preget av kraftpriser
og Ukraina. Av løpende saker er det områdeplaner, prioriteringer nord-sør og
årsrapport/årsberetning.

2022-01-02

Områdeplaner
Statnett orienterte om arbeidet med områdeplaner og aktiviteter fremover

Innspill til
Statnett

MDF gav tilbakemelding om at områdeplaner oppfattes som et godt grep for å øke tempoet i
planleggingen og gjennomføring av nettutbygging.. Det er allerede tilbakemeldinger fra
nettselskap om godt og effektivt samarbeid så langt, arbeidet gir nettselskapene en bedre
følelse av felles mål.
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Videre gav MDF innspill om å sikre helhetlig vurdering på tvers av områder og mellom ulike
spenningsnivå. Viktig at myndighetsnivå på lokalt plan involveres for å sikre forståelse og
forankring.
Det er regioner med store industriplaner og et behov for å synliggjøre konkrete planer.
Oppfordring til Statnett om å dele og gjenbruke gode erfaringer på tvers av områder samt bidra
til å gjøre metodikken effektiv og lik.
2022-01-03

KMA – kortsiktig markedsanalyse, og prisvirkninger av kablene
Statnett presenterte rapporten. Innspill om prisvirkninger av kablene ble diskutert.

Innspill til
Statnett

MDF syntes det var bra av Statnett å mene noe og kommunisere budskapet i rapporten.
Statnett oppfordres til å fortsette og bidra til en opplyst samfunnsdebatt. Det ble videre påpekt
at Statnett har en betydelig pedagogisk oppgave fremover. Den jevne forbruker har ikke den
samme forståelsen av det vi formidler. Det oppfordres til ytterligere transparens for å skape
bredere forståelse i Statnetts kommunikasjon. Konkrete eksempler bidrar til økt forståelse og er
bra (ref. Hasle).
MDF minnet om at Statnett fortsatt bør ha søkelys på vilkårsrevisjoner og sumvirkninger av økte
krav til minstevannføring og magasinrestriksjoner.
MDF utrykte også bekymring for det finansielle markedet og sikringsmuligheter på sikt som
følge av svak likviditet og økende svingninger med tilhørende risiko.

2022-01-04

Utvikling Hav
Statnett orienterte om arbeidet med Havvind.

Innspill til
Statnett

MDF mente dette var en viktig og god sak. Positivt, som med KMA, at den kommende rapporten
gir et nøytralt faktagrunnlag i samfunnsdebatten (rapport er planlagt publisert uke 11). Denne
typen rapporter underbygger Statnetts rolle som uavhengig. MDF mener at Statnett bør se forbi
ut over de første områdene, Sørlige Norsjø II og Utsira Nord i sin videre planlegging.

2022-01-05

Eventuelt
MDF sammensetning og mandat: Temaet ble foreslått på kommende møte, 10. juni.
Høstens møter ble avtalt:
-

23.9 fra kl. 10-14 og formøte kl. 09.
8.11 fra kl. 12 til 9.11 kl. 12.

Neste møte 10 juni
Innspill til
Statnett

Situasjonen i leverandørmarkedet: MDF uttrykte en bekymring for arbeidskapasitet og
kompetanse til leverandørmarkedet som bransjen er avhengig av fremover. Bekymringen går
særlig på svingninger i etterspørselen og risiko for at lengre nedgangstider gjør deler av
leverandørindustrien sårbar for tap av nødvendig kompetanse og arbeidskraft.
MDF etterspør en sak om mandat, rolle og sammensetningen i forumet.
Det ble uttrykt behov for å skille mer mellom saker av strategisk karakter kontra mer
operasjonelle saker. Det er viktig å treffe rett nivå på saksunderlagene for å hensynta alle
forumets medlemmer.
Det ble også uttrykt ønske om at flere fra konsernledelsen i Statnett deltar i møtene i større grad.
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