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REFERAT
Møte i Statnetts Markeds- og
driftsforum 2020-02
Møtedato/tid/sted:

4. juni / kl. 11:00 – 15:00 / Elektronisk møte
på Teams.
Saksbehandler/adm. enhet:

Erik Skjelbred/CK

Medlemmer tilstede:

Pål Tore Svendsen
Frode Leversund
Knut Lockert
Erling Dalberg (deler av møtet)
Knut Kroepelien
Bjørg Brestad
Grethe Høiland
Hilde Bakken
Fraværende:

Liv Cecilie Birkeland

Statnetts administrasjon tilstede:

Gunnar Løvås
Knut Hundhammer
Håkon Borgen (delvis)
Erik Skjelbred
Tom Tellefsen (delvis)
Anne Sofie Risnes (delvis)
Steinar Aksnes (delvis)

Dokumentet sendes til:

Styret
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SAK NR.

SAK

Åpning av
møtet

Referatet fra forrige møte ble godkjent.
Knut Kroepelien (Energi Norge) overtar som leder og Knut Lockert (Distriktsenergi) går inn som
nestleder i forumet.
Saker som forumet ønsker å drøfte på kommende møter:
•
•
•

2020-01-01

Samarbeid knyttet til KSU arbeidet
Tidsbruk for tilknytning av nytt stort forbruk
Ref Nordisk Råds utspill, hvordan beregne og forholde seg til samfunnsøkonomi på tvers
av de Nordiske landene

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

Diskusjon

Orientering om systemdrift og marked
Tiltaksplan marked og drift
Effekttariffer
RCC etablering
TSO sertifisering
Norden/Europa, viktige saker
Offshore grid

Markeds- og driftsforum sa seg tilfreds med orienteringen. Det var noe diskusjon og bekymring
knyttet til de mange begrensinger på handelskapasitet med Danmark og Sverige.
Statkraft ga en egen presentasjon knyttet til utfordringen med mye snø i fjellet og fare for
skadeflom. Det kan oppstå kritiske situasjoner fremover hvor det er sterkt ønskelig å kjøre en
rekke kraftverk for fult for å dempe en flomsituasjon. I en slik situasjon er ikke kraftmarkedet
nødvendigvis egnet virkemiddel for å bestemme kjøremønster, men dette bør kanskje inn under
regelverket for beredskapssituasjoner. Saken vil bli tatt opp til diskusjon med NVE.

2020-01-02

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

Innspill til
Statnett

Markeds- og driftsforum sa seg tilfreds med orienteringen etter noen avklaringer.

2020-01-03

Gjennomgang koronasituasjonen
Etter en kort gjennomgang av driften av kraftsystemet var det det en felles oppfatning om at
situasjonen var under kontroll med de tiltak som er gjennomført og fokus på driftskritiske
funksjoner.

2019-04-04

DSO/TSO

Gunnar Løvås gikk gjennom Statnetts oppfatning av situasjonen etter at Ekspertutvalget har
fremlagt sin rapport, som nå er på høring i regi av RME.
Innspill til
Statnett

Forumet delte mye av det samme bildet av situasjonen som Statnett. Forumet presiserte at
informasjonsutveksling mellom partene vil være helt sentralt fremover. For håndtering av
flaskehalser i nettet er det nødvendig å få tydelige avklaringer av roller og oppgaver. Forumet
mente at arbeidet i Samarbeidsforumet bør videreføres.
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Gunnar Løvås kommenterte at Statnett vil ta initiativ til å fortsette arbeidet i Samarbeidsforumet
i september. DSO pilotene har vist at veldig mye kan gjøres innenfor dagens regelverk. Men
hovedutfordringen er trolig knyttet til nettutvikling og holde kostnadene, og behovet for nytt nett
nede. På dette området er det viktig å samarbeide fremover.
2020-01-05

Nordic Solution Report
Gunnar Løvås gikk gjennom saken, som også har vært presentert på et webinar for bransjen
02.06.2020

Innspill til
Statnett

Det ble oppfordret om skriftlige innspill i den grad forumet hadde kommentarer til saken.

2020-01-06

Tariffmodell for transmisjonsnettet

Knut Hundhammer gikk gjennom prinsippene i den foreslåtte tariffmodellen og minnet om at det
nå er viktig å lande en ny modell.
Innspill til
Statnett

Pål Tore Svendsen (Hydro) mente at Statnett har et større handlingsrom enn 50 % rabatter for
industrien og man kunne gått til for eksempel 60% rabatt. De oppfordrer også Statnett til å se på
tariffen i 2020, ikke bare i 2021 i lys av dagens situasjon hvor virksomheten er påvirket av Covid
19.
Knut Kroepelien (Energi Norge) satte pris på at Statnett nå hadde gått tilbake på den foreslåtte
endring av k-faktoren, Han ønsket at fastsetting av samme k-faktor for nærliggende punkter ikke
bare skjer gjennom en administrativ prosess internt i Statnett, men at dette er gjenstand for
drøftinger med kundeorganisasjonene. Videre ble det gjentatt at en eventuell endring av
innmatingstariffen for produksjon bør være et Norsk anliggende ift EU og ikke en sak for Statnett.
Forumet mener at det er uheldig å fjerne tariffen om fleksibelt for bruk nå, dette bør heller gjøres
senere når markedsløsninger for fleksibilitet på lavere nettnivå er etablert. En fjerning av dagens
ordning nå kan få uheldige konsekvenser for elektrifiseringen, spesielt av skip og ferger og
medføre unødige investeringer i distribusjonsnettet.
Statnett er undrende til at avvikling av dagens ordning i transmisjonsnettet skal ha så store
konsekvenser i distribusjonsnettet og finner det uheldig at disse innsigelsene kommer på bordet
så sent i en lengere drøftingsprosess, rett før ny modell skal vedtas.

2020-01-07

Oppgaver, kostnader og effektiviseringsambisjoner for System og marked
Gunnar Løvås gikk gjennom saken og redegjorde for økning i aktiviteter fremover og Statnetts
effektivitetsforbedrende tiltak.

Innspill til
Statnett

Forumet sa seg tilfreds med orienteringen innenfor system og marked. Det ble fremhevet at det
er viktig å ha denne type programmer for å holde fokus på kostnader og drive interne
forbedringsprosesser.
Det var spørsmål hvorvidt det var mulig å øke det nordiske samarbeidet for å dele på kostnader.
Gunnar Løvås fremhevet det aktive samarbeidet som allerede er etablert knyttet til blant annet
FIFTY og NBM prosjektene, der kostnadene deles.
Forumet minnet om at de ønsker å følge Statnetts effektivitet over tid. Flere av medlemmene
synes det er krevende å få en sammenheng fra møte til møte med god og åpen meningsutveksling
i diskusjonene. Det er mange ulike nivåer, for eksempel rollen til MDF, bruk av alternative
benchmarkingsmetoder, valg av indikatorer, gjennomgang konkrete virksomhetsområder og
kostnadstyper. IKT investeringer og -drift er viktige i denne sammenheng. Statnett mener at vi
har tilrettelagt for at forumet skal få en innsikt i vårt arbeid med effektivitet gjennom en rekke
saker fra overordnede perspektiv til mer detaljerte gjennomganger som prosjektgjennomføring

Side: 3 av 4

Åpen informasjon / Public information

og nå innen området marked og drift. Vi planlegger å komme tilbake til forumet på flere saker for
å kunne motta forumets råd og kommentarer, men vi vil samtidig minne om at det er NVE som
har ansvaret for å følge opp vår effektivitet og fastsette Statnetts inntektsramme.
2020-01-08

Europeisk nettutviklingsplan TYNDP
Håkon Borgen gikk gjennom arbeidet og planene knyttet til oppdatering av den felles Europeiske
nettutviklingsplanen (TYNDP). Statnett ar aktive innen utvalgte områder og denne saken vil vi
komme tilbake til etter hvert som delresultater foreligger.

Innspill til
Statnett

Det ble minnet om at dette er et samvirke og felles planer mellom gass og el i Europa. Forumet
mener at erfaringer fra ACER debatten tilsier at vi må kunne fortelle en historie som er relevant
for Norge og debattere hva det betyr nasjonalt.

2020-01-09

FoU resultater programperioden 2015 2019
Håkon Borgen gikk gjennom FoU programmene med resultater og utfordret bransjen ift videre
samarbeid på området.

Innspill til
Statnett

Forumet mente at samarbeid innen FoU er viktig og at samarbeidet er godt. Fremover vil områder
som samhandling innen nettutvikling, DSO/TSO, og cyber sikkerhet være viktige, samt
leveringssikkerhet og -kvalitet.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt, bortsett fra innlegg fra Statkraft knyttet til flomsituasjonen
som behandlet under sak 1.
Statnett minnet om at forumets leder og nestleder er invitert til å møte Statnetts styre
18.06.2020. Styret har bedt om å motta plansjer som skal brukes senest to dager før møtet og
Statnetts ber å få dem tilsendt til Erik Skjelbred senest 15. juni for videre distribusjon.
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