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Møtereferat 
Møtenummer: 2/2021 

Dato og tid: 21.10.2021 
11:00–14:00 

Sted Mosjøen 

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

Forfall: Bjørn Jarmund (Arbor) 

Referent: Frode Dorp 

Beskrivelse: Møte i Brukerrådet 

Sak 1 Tariffer 

Saksnummer: 06-2021 

Saksinformasjon: Linea presenterte neste års regionalnetts tariffer og bakgrunnstallene for disse.  

Se vedlegg. 

Vedtak: Til orientering. 
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Sak 2 Presentasjon fra Freyr og batterifabrikkprosjektet i Rana 

Saksnummer: 07-2021 

Saksinformasjon: Freyr ved Morten Grimsø ga Brukerrådet en grundig gjennomgang av 
batteriprosjektet i Rana. 

Konklusjonen fra medlemmene i Brukerrådet er at dette er en imponerende 
teknologisk reise som nå foregår på Helgeland. Freyr har et tett samarbeid med 
forskningsmiljø i Norge og utenlandske aktører som fører Norge langt fram i 
batteriutviklingen.   

Brukerrådet takker for god informasjon fra Freyr. 

 

Vedtak: Til orientering. 

  

  

Sak 3 Linea informerer 

Saksnummer: 08-2021 

Saksinformasjon: Daglig leder i Linea, Steinar Benum, informerte Brukerrådet rundt hovedområdene 
som nå Linea har hovedfokus på. 

 Elektrifiseringen av Helgeland har ført til en økende mengde av forespørsler 
fra næringslivet og kommuner. Dette gjelder ny næringsvirksomhet, 
ladestasjoner både langs E6 for tungtransport og langs våre kystriksveier. I 
tillegg har vi henvendelser fra sjømatnæringen og elektrifisering av 
fergetransport for å nevne noe. 

 Jobber med å forbedre interne prosesser. 

Se vedlegg 

Vedtak: Til orientering. 
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Sak 4 Info generelt 

Saksnummer: 09-2021 

Saksinformasjon: MIP:  

 MIP merker også et stort trykk fra næringsaktører som ønsker å etablere 
seg på området.  

 Bygger ut to nye felt på friluftsanlegget på Svabo, og etablerer en ny trafo 
for Freyr og for eventuelt andre nye næringsaktører.  

 Produksjonen går for fullt hos alle aktørene inne på området hos MIP. 
 Venter på avklaring og vedtak fra RME rundt flimmersituasjonen.  

Alcoa: 

 Smelteovnen som har vært under bygging er satt i drift i månedsskiftet 
september/oktober. Utgjør en økning på cirka 3 MW. 

 Jobber fortsatt med prosjektet for å øke strømforbruket på melte ovnene. 
Totalt sett vil dette øke effektuttaket med 50-60 MW. 

 Drifta går godt og gode priser i markedet. 

Statkraft 

 Vært litt utsettelser på Rana kraftverk vannveisprosjekt med en måneds 
tid, men har som målsetting å få opp kraftproduksjon igjen rundt juletider. 
Øker med 10 % effekt. 

 Hendelsen i Langvatn forårsaket at trafoen havarerte og må sendes til 
utlandet for reparasjoner. Håper å få den tilbake rett over årsskiftet. 

 Jobber med vilkårsrevisjoner. 
 Statkraft har hatt god kraftproduksjon men har også foretatt en del 

vedlikeholdsarbeid dette året. 
 

Alminnelig forbruk: 

 Linea merker også større pågang på tilknytningssaker i distribusjonsnettet. 
Sammenlignet med i fjor har vi i år en økning på 5 saker i snitt per uke. 

 Foreløpig kan ser vi en moderat økning i strømforbruket på Helgeland, men 
for tidlig å konkludere om dette skyldes «elbil lading» og/eller 
temperaturforskjeller. 
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Sak 5 Eventuelt 

Saksnummer: 10-2021 

Saksinformasjon: Hendelsen i Langvatn: 

Brukerrådet hadde en diskusjon rundt hendelsen den 28. september der både MIP 
og Linea er påført KILE kostnader, etter et større strømbrudd. 

Neste møte planlegges onsdag 8. juni og innkalling er sendt. 

 

  

  

  

 


