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REFERAT  
  
Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2022-02 
 

 

Møtedato/tid/sted:  
10.juni kl. 10:00 – 13:15 / Møterom Smestad   

Saksbehandler/adm. enhet:  
Halvor Lie/Kunde og tilknytning 
Hanne Finstad / Kunde og tilknytning 

 

Medlemmer tilstede: 
Knut Kroepelien 
Knut Lockert 
Ketil Fodstad 
Erling Dalberg 
Fredrik Fârber 
Kathrine Fog  
Hildegunn Blindheim 
 
 
 
Fraværende: 

Grethe Høiland 
Bjørg Brestad 
Liv Cecilie Birkeland  
 
 
 

Statnetts administrasjon tilstede: 
 

Gunnar Løvås  
Peer Olav Østlie 
Cathrine Lund Larsen 
Halvor Lie 
Hanne Finstad 
Christopher A. Ruud (sak 03) 

 

 

 

   

Dokumentet sendes til:  

Statnett styret  
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Åpning av 
møtet 

MDF ønsket at Statnett vurderte følgende temaer til fremtidige møter:  
• Driftskoordinering 
• Grensesnitt DSO/TSO  
• Effektbalansen og kapasitet, hvordan ser den langsiktige kraftutviklingen ut 
• Den nye tilknytningsprosessen og prinsipper for reservasjon 
• Utfordringer i systemdrift og marked utover høsten 
• Prosess på Havutvikling, tilknytning og de nye målene fra regjeringen 
• Strømnettutvalget, oppfølging fra Statnett og bransjen på kort og lang sikt 
• Forbrukerfleksibilitet og engrosmarkedet, sikringsmuligheter i kraftmarkedet for en større andel 

av sluttbrukermarkedet (ivaretas i sak som ble utsatt til september) 
  

2022-02-01 

 

Orienteringssaker 

Administrasjonen orienterte om følgende saker:  

a. Orientering om systemdrift  
b. Orientering om markedsutvikling og energisituasjonen kommende år  
c. Strømnettutvalget – (Statnetts innspill lagt ved saksunderlaget)  
d. Orientering om utvikling Hav  
e. Flaskehalsinntekter og prosess mot ny tariff 2023  
f. Områdeplaner, første resultater 
g. Styrets agenda (muntlig) 

 

Diskusjon 
/innspill 

Statnett orienterte om driften og markedsutvikling, og viste til webinar om nord-sør flyt og forholdet til 
Sverige. Her er lenke til webinaret. Det ble understreket at gassmarkedet i Tyskland er en stor 
usikkerhetsfaktor, med vekt på gassleveransene til Europa. 
Det ble stilt spørsmål fra MDF om det har vært noen merkbar virkning å sette gult nivå på kraftforsyningen. 
Statnett besvarte at det er for tidlig å se resultater fra det nå.  
 
MDF stilte spørsmål rundt tilknytningsprosessen om hvem som skal få ledig kapasitet, hvilke kriterier det 
skal det prioriteres etter og viser til at statsråden har kommunisert at dette er politisk. Forumet mener 
tildeling av kapasitet bør være næringsnøytral. 
 
Det er ønskelig at informasjon om flaskehalskostnader og tariff deles tidligst mulig for å få langsiktighet i 
budsjettprosesser for industrien.  
 
Forumet er opptatt av at inndelingen av prisområder må gjøres på en rasjonell måte og at fordelingen av 
flaskehalsinntekter brukes så det kommer kundene til gode på beste måte.  
 
Det ble påpekt at det er viktig å bringe den europeiske agendaen med Green Deal og Repower EU ut til alle 
norske aktører slik at flere tar det innover seg.  
 
MDF utrykte bekymring for kraftsituasjonen, og etterlyser en arena for å drøfte og diskutere overgangen 
fra en normalsituasjon til ekstremsituasjon. Statnett orienterte om hvordan de jobber og gir råd til 
energimyndighetene for ulike scenarioer, inkludert en rasjoneringssituasjon.  
 
MDF mener at utvikling hav er et sentralt tema. Det er viktig at Statnett har søkelys på og tilrettelegger for 
at nett på land ikke blir flaskehals og brems for tilknytning av havvind.  
 
Statnett redegjorde for de kommende styresaker. 
 

2022-02-02 MDF rolle, mandat og sammensetning 

Forumet tolket mandatet i fellesskap og vurderte det mot dagens praksis etter siste vedtak i februar 2020 
og nåværende sammensetning som sist ble justert av Statnetts styre i mai i år.  

https://www.statnett.no/om-statnett/moter-og-arrangementer/moter-og-arrangementer-2022/webinar-kapasitet-og-prisforskjeller-mellom-nord-og-sor/
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Forumets leder innledet med påfølgende gruppearbeid og drøfting. 

Innspill til 
Statnett 

Oppsummering av innspill 

• Forumet ber om at deltakelsen utvides med ett medlem (innenfor rammen på 11 medlemmer i 
mandatet) til å inkludere havvindnæringen som forventes å bli viktig fremover.  

• Det ønskes en tydeligere prioritering av saksfelt i et årshjul. Større grad av helhet over tid med 
både strategisk perspektiv og dypdykk i færre saker. Innspill på viktige temaer er hav, oppfølging 
etter strømnettutvalget, fleksibilitet (sluttbrukermarkedet og industri) og det finansielle 
kraftmarkedet (hvordan sikre seg).  

• Alle medlemmer og Statnett er enige om at forumet er tjent med stor grad av åpenhet om 
dilemmaer i Statnett og bransjen. De fysiske møtene har bidratt til å forbedre dette siste halvår.  

• Deltakelse fra konserndirektør fra forretningsområdet Hav blir viktig. Det er også ønskelig at 
konsernsjef deltar noe i fremtiden.  

• Forumet spurte om Statnett kunne vurdere at ett av møtene med styret inkluderte en fra 
forbruk og en fra produksjonssiden.  

Praktisk  

• Plansjer til orienteringssaker deles også i forkant av MDF-møtet.  
• Underlaget sendes ut 10 dager før møtet, ikke 7 som tidligere - for bedre tid til forberedelser.  
• Fortsatt enighet i forumet om at det ikke er behov for vara til medlemmene. 10-11 deltagere er 

bra. Det ble også poengtert og minnet om at deltagerne representer sin bransje og ikke 
arbeidsgiver. Møtene må prioriteres. 

• Forberedte saker settes fra nå av først på agendaen, deretter beslutningstaker til styret og til sist 
orienteringssaker. 

• Det vurderes ikke som nødvendig å forlenge møtetiden fast, men Statnett og leder av forumet 
vurderer temaer og behov for bedre tid i enkelte møter. 

 
2022-02-03 

 

Revidering av Nettavtalen 
Statnett orienterte om arbeidet med revideringen av nettavtale og status i arbeidet.  
 
Energi Norge fremmet at de er bekymret for at Statnett gjennom nettavtalen ensidig kan redusere 
kapasiteten til tilknyttede nettselskaper. Nettselskapene vurderer at de ikke har mulighet etter regelverket 
til å redusere kapasiteten til sine kunder. Energi Norge viste til en juridisk betenkning de har gjennomført 
på dette temaet. Forumet foreslår videre arbeid mot en endring av regelverket for å muliggjøre at 
nettselskaper kan ta tilbake ubenyttet kapasitet som er tildelt sine kunder. 
 
Statnett pekte på at revidert nettavtale er tilpasset slik at dersom nettselskapene dokumenterer fortsatt 
behov for ubenyttet kapasitet, så skal denne beholdes. Statnett mener at nettselskapene selv må kjenne 
sine egne kunders planer, status for utnyttelse og forventet mulig økt utnyttelse samt følge opp tildelt store 
volum som ikke utnyttes. Dersom nettselskapet selv ikke er i stand til å vurdere og ta ansvar for sitt behov 
for utveksling med transmisjonsnettet og hvilke marginer som må holdes av, er det ikke mulig for Statnett 
å planlegge og drifte transmisjonsnettet rasjonelt.  

Statnett påpekte at, i lys av forbruksutviklingen og stadig behov for å utnytte nettet mer, så haster det med 
å få på plass tydelige rammer for fordeling av kapasitet. Det er planlagt to møter med Energi Norge før 
sommeren for å avklare uenigheter og søke løsning for å ferdigstille arbeidet med nettavtalen.   

Innspill til 
Statnett 

MDF er enige i at man trenger å utnytte ledig kapasitet for å unngå å bygge mer enn nødvendig, samt at 
dette krever en nettavtale med tydelige rammer for den kapasiteten hver enkelt aktør som er tilknyttet 
nettet disponerer.  

Forumet sa at nettavtalen må sees i sammenheng med utviklingen av områdeplaner og behov for endring 
i regelverket for å prise og tilbakekalle ubenyttet effekt. 

Forumet adresserte også behovet for at alle nettselskap må starte en prosess med å få oversikt over egen 
kapasitet, egne forpliktelser til sine kunder og samtidig redegjøre for sine behov på tvers i kraftsystemet. I 
lys av dette ble det nevnt økt transparens og tilrettelegging for bruk av vilkår.  
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Forumet ønsker at Statnett orienterer mer løpende om utviklingen av nettavtalen til kundeorganisasjonene 
og kunder som har gitt innspill i høringsprosessen.  

2022-02-04 Engrosmarkedets funksjon og kobling til sluttbrukermarkedet 

Saken ble utsatt til neste møte 23.september 

2022-01-05 Eventuelt 

• Behovet for informasjon om tilknytningsprosessen ble presisert. 

 


