MØTEREFERAT
Sak

Brukerrådet for HK Netts regionalnett

Sted/Tid

Mosjøen / 15.06.2015

Deltakere

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

Kopi til
Frode Dorp

Referent

Agenda
06-15
07-15
08-15
09-15

Tariffer
HK Nett informerer
Info generelt: Sameiet, MIP, Alcoa, Statkraft og Alm. forsyning
Eventuelt

06-15 Tariffer
To NVE alternativer for inntektsramme 2016, blir avgjort 4. desember. Bransjen skal ha tilbake
mindreinntekter, og NVE vurder om bare renter på mindreinntektene skal tilbakebetales eller
om bransjen skal få tilbakebetalt hele korreksjonen.
HK Nett redegjorde for parameter som har innvirkning på neste års regionalnettstariff.
Se vedlegg.

07-15 HK Nett informerer
•

•

R8- komponenter: Dette er komponenter som er mellom regional- og sentralnettet og
som i dag eies av Statnett og leies ut til HK Nett. Nå ønsker Statnett å selge disse til
HK Nett. Gjelder felt i Nedre Røssåga og Marka. Avklaring blir sannsynligvis tatt på HKs
styremøte i desember.
Datasenter på Mo?: Jobbes nasjonal for å finne 3-4 lokasjoner som kan markedsføres
mot store internasjonale aktører. Stort forbruk med uttak på 300-400 MV.

•

08-15 : Info generelt
Sameiet:
• Ikke noe nytt
MIP:
•
Venter på avklaring rundt datasenter.
•
Normal drift.
Alcoa:
•
Driften går bra i Mosjøen.
•
For stor produksjon på verdensbasis.
•
Alcoa deler opp virksomheten sin og skal være ferdig neste høst.

Statkraft:
•
Magasinene er fulle og blant annet Røssvatnet er helt fullt.
•
Lave kraftpriser har gjort at man har spart vannet i magasinene i sommer.
•
Stor stans 26. november og i to uker i fremover i Nedre Røssåga for å koble sammen
de nye tunnelene. Prøvedrift av det nye aggregatet neste høst.
•
Neste år starter renovering av Øvre Røssåga.
•
Vurderer om å starte et forprosjekt for å renovere Rana kraftverk.

Alminnelig forsyning:
• Strømpris.no er godt mottatt. Viser de forskjellige kraftprodukter og kraftpriser fra de
forskjellige kraftleverandørene til hjelp for kundene.

09-15 : Eventuelt
Brukerrådet ber om at Statnett inviteres til å komme å redegjøre for hvordan marginaltapssatsene
beregnes.

