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Møtereferat 
Møtenummer: 1/2021 

Dato og tid: 09.06.2021 
11:00–14:00 

Sted Mosjøen 

Deltakere: Steinar Ottermo (Alcoa), Bjørn Kleftås (MIP), Bjørn 
Jarmund (Arbor), Tore Bjørnå-Hårvik (Statkraft), 
Steinar Benum, Eivind Parelius og Frode Dorp (Linea) 

Forfall:  

Referent: Frode Dorp 

Beskrivelse: Møte i Brukerrådet 

Sak 1 Tariffer 

Saksnummer: 01-2021 

Saksinformasjon: Linea informerte Brukerrådet rundt elementer som vil påvirke tariffprisene. 

 I mai ba flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité om at regjeringen 
skulle endre innmatingstariffen slik at lokale nettkunder ikke må ta 
kostnaden ved utbygging av fornybar kraftproduksjon. Hvis Linea får 
beholde innmatningstariffen vil dette utgjøre 45,2 millioner kroner i året 
som går i fratrekk i tariffgrunnlaget. I tillegg kommer produksjonen fra 
Øyfjellet Wind AS. Det har ikke kommet nye opplysninger rundt denne 
endringen av inmatningstariffen, men har vært en viktig sak for Linea i 
mange år. 

 Nettap: Linea har gjennomgått beregninger av nettap og det er avdekket 
tilknytningspunkt i både regional- og distribusjonsnettet som ikke er 
avregnet. Når dette blir avregnet vil det være positivt for nettariffen.  

 Linea vil fra 01.01.2022 innføre reaktiv tariffering.  
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 Mer-/mindre inntekter. Akkurat nå ligger vi ann til en mindreinntekt på cirka 
7 millioner kroner. Det er mange parametere som påvirker tariff grunnlaget 
gjennom året, og derfor kan bildet endres. 

 Det forventes en økning i sentralnettstariffen, som Statnett har ansvaret for, 
de kommende årene.   

Se vedlegg. 

Vedtak: Til orientering. 

  

  

Sak 2 Presentasjon av vindkraftprosjektet på Øyfjellet 

Saksnummer: 02-2021 

Saksinformasjon: Øyfjellet Wind AS ved Kjell Arne Bekkevold informerte Brukerrådet rundt 
vindkraftprosjektet på Øyfjellet. Når anlegget er ferdig vil det stå totalt 72 vindkraft 
turbiner som vil ha en samlet effekt på 400 MW, og en forventet årsproduksjon på 
1,2 TWh. 

Brukerrådet takker for god informasjon rundt prosjektet på Øyfjellet. 

Se vedlegg. 

Vedtak: Til orientering. 

  

  

Sak 3 Linea informerer 

Saksnummer: 03-2021 

Saksinformasjon: Steinar Benum informerte Brukerrådet rundt Linea sine fokusområder. 

  HMS, intern organisering, samarbeid med andre nettselskap, prosjekter, 
elektrifisering av Helgeland. 

Se vedlegg 

Vedtak: Brukerrådet ønsker en oversikt over kommende prosjekter i regionalnettet med 
kostnadskalkyle på høstmøtet. 

Ansvar: Linea 
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Tidsfrist: Neste møte 

 

 

 

Sak 4 Info generelt 

Saksnummer: 04-2021 

Saksinformasjon: MIP:  

 Det bygges nå en ny trafo (110 MVA) og to nye felt på 132 kW i SVABO for å 
gjøre klart for ny næringsvirksomhet, blant annet Freyer (bilbatterifabrikk). 

 Ferroglobe vil starte opp den andre ovnen rundt 1. juli. 
 Elkem har startet et forprosjekt rundt CO2 fangst, og Celca og Statkraft ser 

på hydrogenproduksjon.  
 I starten av juni fikk MIP havari på stålovnskablene som førte til en KILE 

kostnad på 5,5 million kroner. 
 MIP venter på en avklaring og vedtak fra NVE rundt flimmerutfordringene. 

RME skulle komme med vedtak før sommeren og Linea sjekker opp hvor 
saken ligger. 
 

Alcoa: 

 Alt ved det normale med gode priser og salg av all produksjon. 
 Har flere prosjekter som er utarbeidet men ingen vedtak ennå. 
 I løpet av november skal en induksjonsovn på 3 MW være i full drift, og 

skal brukes for å smelte om 4.000 tonn aluminium på årlig basis. 
 På fredag settes den siste av de 4 nye hoved transformatorene i drift på 

området. 

Statkraft 

 Rehabilitering av Rana kraftverk er i full gang og kraftverket vil være ute til i 
november. Man vil få en marginal økning på effektsiden på grunn av nye og 
bedre turbiner.  

 Bjerka vannkraftverk er også ute for tiden og der det jobbes med 
vannveiene. Man forventer at dette kraftverket også blir satt i drift igjen i 
november i år. 

 Vilkårsrevisjoner pågår og som er pålagt av myndighetene. 
 I forbindelse med tilrettelegging av ny næringsvirksomhet i Rana har 

Statkraft sendt svar til Statnett om at de ikke har noen motforestilling mot 
endring dersom Statkraft ikke får en dårligere teknisk løsning eller må 
bære kostnader med endringen. 

 Fra produsentsiden er det en bekymring rundt saksbehandlingstid og 
gjennomføring ved blant annet nye konsesjonssaker. 
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Alminnelig forbruk: 

 Arbor melder om at markedet rundt trevirke har skutt i været, og selger 
nesten mere en det som produseres. Prisene har også gått kraft opp både i 
Norge og Europa. 

 For å få nok tilgang på råstoffer vurderes resirkulering av trevirke. 
 Generelt ser man at strømforbruket gradvis økes på Helgeland. På 

Helgelandskysten er det allerede kommet elektriske ferger, og flere er på 
vei. I mange kommuner planlegges landsstrøm for båter, 
oppdrettsnæringen ønsker å elektrifisere og Avinor ser på elektrifisering av 
fly og flyplasser. Også private kutter bruk av fossile biler og går over til 
elektrisk, og mange investerer i solcellepanel for å produsere sin egen 
strøm (plusskunde). 

  

Sak 5 Eventuelt 

Saksnummer: 05-2021 

Saksinformasjon: Neste møte planlegges torsdag 21. oktober og innkalling er sendt. 

Til neste møte undersøker vi om Freyer ønsker å komme for å presentere prosjektet 
rundt bilbatterifabrikk. 

  

  

  

 


