
 

 

MØTEREFERAT    

 

Sak Brukerrådet for Helgeland Krafts regionalnett 

Sted/Tid Mosjøen / 17.11.2016 

Deltakere 
Steinar Ottermo og Henrik Tveten(Alcoa), Bjørn Kleftås(MIP), Toril Sommerli(Statkraft) og 
Eivind Parelius og Frode Valla (Helgeland Kraft Nett) 

Kopi til Frode Dorp 

Referent Frode Valla/ Eivind Parelius 

 

Agenda 
 

06-16 Status tariffer 2016  
07-16 Regionalnettstariff 2017 & langtidsprognose 
08-16  Helgeland Kraft Nett informerer 
09-16  Info generelt: Sameiet, MIP, Alcoa og Statkraft 
10-16   Eventuelt 

 
 
 

06-16 Status tariffer 2016 

 
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 24 millioner kroner for 2016. 
 
Se vedlegg.  

 

07-16 Regionalnettstariff 2017 & langtidsprognose 
 

 
Se vedlegg. 

 

08-16 Helgeland Kraft Nett informerer 

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

Helgeland Kraft jobber med å etablere konsernmodell, og som etter ny plan skal tre i 
kraft 01.01.2018, om eierne får på plass eiermelding m.m. innen 1.kv.2017. Se 
vedlegg.  

 Helgeland kraft Nett informerte om aktuelle saker og foredraget ligger vedlagt. Av tema 
som er viktig for regionalnettskundene er endringen fra 3 til 2 nettnivå, innmating igjen 
i regionalnett, ny tariffstruktur fra Statnett – K-faktor under press, diskusjon om 
energileddet, m.m. Mange saker der industri og alm.forsyning på Helgeland bør ha 
sammenfallende interesser.  

 

 
 

 

 



 

09-16 Info generelt 

 
Sameiet:  

 Mo fjernvarme installerer en spisslastkjele i dette nettet.  
 Vurderinger om å legge ned Sameiet pågår. De tariffmessige konsekvenser av ulike 

modeller belyses først.  

 
 
MIP:  

 Celsa i gang med å bygge en armeringsnett fabrikk, og andre kvalitetsprodukter 
innenfor stål. 

 ACDC vil kjøre en pilot på datalagring – småskala. 
 Glencore stopp på en ovn. I gang ved mnd-skiftet. 
 Fesil til Elkem – ikke enda helt avgjort av konkurransemyndigheter.  

 
 
Alcoa:  

 Jevnt god drift og salg.  
 Automatiseringsprosjekter pågår bl.a. AGW – førerløse kjøretøy i prosessen! Store 

utfordringer.  
 Ny person etter FØ på plass etter nyttår.  

 
Statkraft: 

 Nye Nedre Røssåga ble ferdig i år. Tre gamle maskiner i gamle skal bort – 0, 3 og 5.  
Øvre Røssåga skal være ferdig i 2018. Får en stor kapasitetsøkning på ca 150 MW 

 Renovering av Rana Kraftverk fortsatt under utreding. Stator-problemer.   
 Renovering av Reinforsen er utsatt. 
 Vilkårsrevisjoner på eksisterende kraftverker kan redusere produksjonen.  
 Kjennsvatn kraftverk – linje til Bjerka kraftverk, ser på linjefjerning via Akersvatn.  
 Statkraft kan og tenke seg bilaterale møte med HK om driftsproblematikk.  

  
Alminnelig forsyning: 

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

 

10-16 Eventuelt 

 
 

 En diskusjon om Brukerrådets framtid endte i en konklusjon og ønske om å fortsette.  
 Steinar Ottermo overtar som leder i Brukerrådet etter Frank Øverli. 
 HK sjekker interessen for representant for alm.forsyning fra BBL lokalt.  
 Neste møte: Juni 2017. 

 


