
 

 

MØTEREFERAT    

 

Sak Brukerrådet for Helgeland Krafts regionalnett 

Sted/Tid Mosjøen / 16.06.2016 

Deltakere 
Steinar Ottermo(Alcoa), Bjørn Kleftås(MIP), Torkel Otto Segrem(Statkraft), Torgeir 
Øines(Alm.forsyning), Kjell Mæland (Statnett) og Eivind Parelius, Frode Valla og Frode Dorp 
(Helgeland Kraft Nett) 

Kopi til Frank Øverli(Alcoa) 

Referent Frode Dorp 

 

Agenda 
01-16 Regionalnettstariff 2016 & langtidsprognoser  
02-16 Beregning av marginaltapssatser (Statnett) 
03-16 Helgeland Kraft Nett informerer 
04-16 Info generelt: Sameiet, MIP, Alcoa, Statkraft og Alm. forsyning 
05-16 Eventuelt 

 
 
 

01-16  Regionalnettstariff 2016 & langtidsprognose 

 
Helgeland Kraft redegjorde for parameter som har innvirkning på årets og de neste års 
regionalnettstariffer. 
Slik prognosen er nå vil det bli en mindreinntekt på 12 millioner kroner for 2016. 
 
Se vedlegg.  

 

02-16  Beregning av marginaltapssatser(Statnett) 
 

Statnett informerte Brukerrådet hvordan marginaltapsatsene beregnes. 
 
Se vedlegg. 

 
03-16  Helgeland Kraft Nett informerer 

 
 Endringer i energiloven fører til krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille. 

Helgeland Kraft jobber med å etablere konsernmodell, og som etter planen skal tre i 
kraft 01.01.2017. 

 Helgeland kraft Nett jobber med horisontale samarbeidsformer med andre nettselskap i 
Trøndelag og nord for oss. Dette gjelder på blant annet driftsradiosystem, utrulling av 
automatiske strømmålere og vurdering av felles driftsovervåkning. 

 Redegjorde for hvordan kostnadsfordelingen av politikernes fornybar energi mål 
spesielt rammer kunder på Helgeland og Nordvestlandet. Helgeland Kraft Nett satte 
også søkelyset på «kampen» for hvordan kostnadsfordelingen skal være for 
fornybarutbyggingen mellom kraftprodusenter og alminnelig forsyning. 

 
 

 

 



 

 

04-16 Info generelt 
 

Sameiet:  
 Mo fjernvarme vurderer å installere en spisslastkjele i dette nettet.  
 Vurderer å legge ned Sameiet som selskapsform. 

 
 
MIP:  

 Flimmersituasjonen: Celsa ønsker å kjøre et prosjekt for å se på SVC-anlegg. Sintef er 
med i prosjektet.  

 Celsa vurderer å bygge en armeringsnett fabrikk, og andre kvalitetsprodukter innenfor 
stål. 

 MIP kjører et prosjekt for å heve forsyningssikkerheten på strøm inne på 
industriparken. 

 Glencore stopper en ovn fra september og i tre måneder. 
 ACDC(datalagring) ser på muligheter og bygger et testanlegg på 2-3 megawatt. 
 I forbindelse med prosjekt Dypvannskaia ser MIP på landstrøm. 
 WASCO vurderer muligheter for å gjenoppta sin produksjon mot markedet gassrør. 

 
 
Alcoa:  

 Har ute to-tre ovner på grunn av kapasitetsbegrensninger i eget nett. 
 Arbeider med å bytte trafoer inne på Alcoas område. 
 Driften går veldig bra og produksjonsrekord på smeltesiden i mai. 
 Støperiet står på trappene med produksjonsøkning for spesialprodukter. 
 Jobber med prosjekt for bruk av oxsygen fuel for oppvarming av metall og magnetisk 

omrører (pilot i Alcoa) 
 Jobber også med landstrøm, og skal levere ny søknad til Enova. 

 
Statkraft: 

 Nye nedre Røssåga blir ferdig i august. Tre maskiner i den gamle stasjonen skal bort. 
Øvre Røssåga skal være ferdig i 2018. Får en stor kapasitetsøkning på ca 150 MW 

 I disse dager skal styret vurdere renovering av Rana Kraftverk.  
 Renovering av Reinforsen er utsatt. 
 Statkraft stiller spørsmål rundt koordineringen mellom Helgeland Kraft og Statnett, 

etter meldinger om utkoblinger i Rana i sommer. Helgeland Kraft ser på saken. 

  
Alminnelig forsyning: 

 Stort og spennende prosjekt når de nye automatiske strømmålerne skal rulles ut fra 
neste år. 

 
05-16  Eventuelt 

 
 

 Torgeir Øynes har fått ny jobb i Luftfartstilsynet, og starter i den nye jobben i slutten 
av august. Øynes må derfor avslutte sitt verv i Brukerrådet. 

 Frank Øverli overtar som leder i Brukerrådet etter forslag fra Steinar Ottermo. 
 Neste møte: Helgeland Kraft kommer tilbake til dato i forhold til når NVEs informasjon 

om inntektsramme for 2017 er tilgjengelig. Mulig møtedato kan være  10.11.2016. 
 


