MØTEREFERAT
Sak

Brukerrådet for HK Netts regionalnett

Sted/Tid

Mosjøen / 15.06.2015

Deltakere

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

Kopi til

Toril Sommerli (Statkraft)

Referent

Frode Dorp

Agenda

01-15
02-15
03-15
04-15
05-15

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

01-15 Valg
Ny leder: Torgeir Øines (Alm.forsynig)
Ny nestleder: Steinar Ottermo (Alcoa
Bjørn Kleftås går inn i Brukerrådet for Terje Lillebjerka som representant for MIP.

02-15 : Tariffer
Slik det ser ut nå vil vi få en merinntekt på 18 millioner kroner, som i såfall vil bli trukket ifra
for neste års inntektsramme.
Utviklingen i marginaltapssatser endres fra 2014. Dette må også sees i sammenheng med at
kraftprisene er blitt veldig lave. Overskudd av produksjon.
Brukerrådet ønsker å invitere Statnett for å forklare endringene i marginaltapssatsene.

03-15 HK Nett informerer
HK Nett gikk igjennom prosjektene med status på de som er gjennomført og nye som er på
gang.
På bakgrunn av Reitenrapporten og høring om ny energilov som skal tre i kraft fra årsskiftet,
har Helgeland Kraft satt i gang konserndannelse etablering. Dette er berammet fra
01.01.2016, med døtrene HK Strøm, HK Vannkraft og HK Nett.
Produksjonsrelaterte nett: 80/20 regel innarbeidet av NVE. Flere saker rundt HK Vannkraft i
Tosbotn, Kolsvik, Vikna, som kan være produksjonsrelatert nett.
I bransjen blir det mer horisontalt samarbeid i AMS sammenheng og lignende.

Ønske om gjennomgående industritariff for SFHB bedrifter. Vanskelig å få aktørene til å bli
enige om fremgangsmåte, da noen bedrifter kommer mer gunstig ut i dagens ordning.

03-15 : Info generelt
Sameiet:

Miniskala prosjekt, utleie for AC/DC

Hvis det ikke kommer noe nytt, ligger det et overdimensjonert nett
MIP:




Ikke noe spesielt nytt
Glencore prosjekt for å få ny ovn med større kapasitet. Skal bruke 2 år på å
prosjektere.
Går for fullt

Alcoa:

Ingen endring siden sist.

28. mai oppstod en mindre brann.

Lave priser.
Statkraft:

Ikke til stede
Alminnelig forsyning:
 Lave priser
 Ny strømprisportal settes snart i drift hos Forbrukerrådet

04-15 : Eventuelt

