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Brukerrådet for HelgelandsKrafts regionalnett

Sted/Tid

Mosjøen / 03.11.2014

Deltakere

Steinar Ottermo(Alcoa), Frank Øverli(Alcoa), Bjørn Kleftås(MIP), Terje Lillebjerka(MIP),
Torgeir Øines(Alm.forsyning), Frode Valla(Nettsjef), Eivind Parelius( og Frode Dorp
(Kundeansv. Nettsaker)

Kopi til

Toril Sommerli (Statkraft)

Referent

Frode Dorp

Agenda

05-14
06-14
07-14
08-14

Regionalnettstariff 2015 & langtidsprognose
HK Nett informerer
Info generelt: Sameiet, MIP, Alcoa, Statkraft og Alm. forsyning
Eventuelt

05-14 Regionalnettstariff 2015 & langtidsprognose
HK Nett gjennomgikk tallunderlaget for neste års regionalnettstariffer.
Brukerrådet ønsker å uttale seg om at man ikke skal ha produksjonsrelaterte kostnader inn på
kostnadssiden for regionalnettstariffen. HK Nett ser på de kostnadene som er lagt inn for
regionalnettstariffene 2015.
Brukerrådet ble informert rundt utfordringene for økt investeringer fram mot år 2020 i Sentralog regionalnett, og fordelingen av disse kostnadene på kundegruppene på Helgeland.
Brukerrådet ønsker underlaget for utregningsmetode to som eventuelt medfører endring av
tilknytningsavtalene.
Det ønskes et eget møte mellom MIP og HK Nett.
Brukerrådet ønsker en oversikt over forventet ny produksjon på Helgeland i årene som
kommer.
Se vedlegg.

06-14 : HK Nett informerer
HK Nett informerte om prosessen videre i forhold til Reiten rapporten. Det er nå departementet
som driver dette videre. Man ser at enkelt elementer i Reitenrapporten blir satt ut i livet av
blant annet NVE.
HK Nett ønsker en DSO rolle og starter derfor arbeidet med å bli konsern i henhold til føringer i
Reitenrapporten.

07-14 : Info generelt
Sameiet:
 Ingen nytt
MIP:



Jobbes mer målrettet med mange ny mulige etableringer i MIP
Full drift og ser bra ut for 2015

Alcoa:
 Full drift
 Fokus på LIN aktivitet og forbedringer
 Lav priser på aluminium
Statkraft:

Ikke rapportert
Alminnelig forsyning:

Blir viktig å kommunisere den til dels dramatiske økningen av nettleietariffen for
distribusjonsnettet i årene som kommer, som i stor grad skyldes økningene i satsingen på
fornybar produksjon og Statnetts tarifferingsprinsipper.

08-14 : Eventuelt
Nytt Brukerrådsmøte planlegges 8. juni. Innkalling kommer.

