
 
 

MØTEREFERAT    

 

Sak Brukerrådet for HK Netts regionalnett 

Sted/Tid Mosjøen / 04.06.2019 

Deltakere 
Toini Løvseth og Steinar Ottermo(Alcoa), Bjørn Kleftås(MIP), Bjørn Jarmund (Arbor), Frode 
Valla, Eivind Parelius, og Frode Dorp (Helgeland Kraft Nett) 

Kopi til Toril Sommerli (Statkraft), 

Referent Frode Dorp 

 
Agenda 

01-19 Presentasjon av nytt medlem i Brukerrådet 
02-19 Tariffer 2019 
03-19 HK Nett informerer 
04-19 Info generelt: Sameiet, MIP, Alcoa, Statkraft og Alm. forsyning 
05-19 Eventuelt 

 
 
01-19 Presentasjon av nytt medlem i Brukerrådet 
 
Bjørn Jarmund går inn i Brukerrådet som representant for «Alminnelig forsyning» 
og overtar denne rollen etter Torgeir Øines (Forbrukerrådet Nordland). 
 
Bjørn sitter som daglig leder i Arbor AS i Hattfjelldal og er også inne på eiersiden i 
andre virksomheter. 
 
Han vil bli en god representant for kundegruppen «Alminnelig forsyning» i 
Brukerrådet, med sin brede bakgrunn og ikke minst det å bo og drive 
næringsvirksomhet utenfor bykjernene på Helgeland. 
 
02-19 Tariffer 2019 
 
Helgeland Kraft Nett gjennomgikk prognosen for utviklingen av tariffene i 2019 i 
regionalnettet. Det er så langt ingen dramatiske endringer i forutsetningene som 
ble lagt til grunn når tariffene ble utarbeidet for 2019.  
 
Se vedlegg. 
 
Tariffutviklingen for kommende år 
 
Statnett har jobbet med flere tariffmodeller og i neste uke avholder de et drøftings- 
møte med kundeorganisasjonene. Det forventes mindre justeringer på 
tariffmodellen for neste år, men ligger forslag om å redusere maksimal 
tariffreduksjon til store enkeltforbrukere fra 75% til 60%. 



Helgeland Kraft Nett med flere nettselskap ønsker en nasjonal tariffutjevning og at 
innmatingstariffen fra kraftprodusenter blir værende i regionalnettet. I dag går disse 
inntektene rett inn i inntektsrammen til sentralnettet. Det er flertall for dette også på 
Stortinget, og derfor er forventningen at Statnett har dette med i kommende 
endringer av modellen for Sentralnettstariffen. 
 
 
Vedtak: Helgeland Kraft Nett lager en ny beregning av tariffutviklingen til Brukerrådet 
når vi kjenner endringsforslagene til Statnett. 
 
 
 
03-19 HK Nett informerer 
 

 HK Nett overtok R8-komponenter pr 01.01.2019 i Marka og Nedre Røssåga 
fra Statnett. R8-komponentene i Rana, Kolsvik og Trofors beholdes av 
Statnett.  

 Vindmølleprosjektet på Sjonfjellet samt planer om en batterifabrikk på Mo 
har krevd utredninger fra HK Nett. Dette arbeidet er stort sett ferdig, og 
ligger nå hos Statnett for utredning.    

 HK Nett utfører nå utredninger rundt elektrifisering av offshore på 
Helgeland. Planen er å ha tilkoblingen i Mosjøen (Marka) via Leirfjord og 
derifra sjøkabel ut til oljefeltene.  

 Fra 28. mai ble linjenettet til både Nordlandsnett og HK Nett styrt fra 
driftssentralen i Mosjøen i det felleseide selskapet Nettsam.  På dagtid 
håndterer Nordlandsnett sitt nett. Antall nettkunder som skal betjenes er 
nesten doblet, fra cirka 45 000 til 85 000.  Samtidig har HK Vannkraft flyttet 
sin styring av produksjonen opp til SKS sin driftssentral på Fauske. Dette 
betyr at vi har fått en reindyrket nettsentral i Mosjøen som er i henhold til 
NVE’s ønsker og legger til rette for en DSO rolle. 

 Når AMS utrulling blir ferdig i løpet av året strupes alle store investeringer i 
distribusjon- og regionalnettet.  
 

 
 
 
04-19 Info generelt 
 
 
MIP:  

 Bra trøkk med mulige ny-etableringer på området, deriblant batterifabrikk. 
 Fått konsesjon på en ny 110 MVA trafo, og vil bli satt opp når nye 

etableringer kommer inn på området. 
 Jobbes med flimmersituasjonen i et samarbeidsprosjekt med Statnett, HK 

Nett og MIP. 
 Startet planleggingen med å flytte Storforshei linjen på grunn av den nye 

storflyplassen. Den nye vil bli lagt i en kabeltrase. 
 Fra 01.01.2019 ble MIP Industrinett AS etablert og er nettselskapet på 

industriområdet. 
 Drifta går bra. 



 
Alcoa:  

 Det forventes en avgjørelse på økning av strømstyrken på smelteovnene på 
til sammen 40-50 MW før sommeren. 
Økningen vil i så fall gå over en 6-7 år periode. Prosjektet involverer 
investeringer i strømforsyning- og prosessutstyr.  

 Igangsatt prosjekt med induksjons-smelteovn i Støperi – vil øke uttak med 3 
MW. 

 Det siste året har det vært en økning av strømforbruket på cirka 5 MW. 
 Det er satt i gang prosjekt for å skifte ut 4 hoved-trafoer 132/22 kV i 

Likeretter 2. Forespørsel er utsendt. 
 Ellers alt som før. 

 
 
 
Statkraft/ HK Vannkraft: 

 Ikke representert.  
  
Alminnelig forsyning: 

 Hoved utrullingen av automatiske strømmåler var ferdig i slutten av februar i år 
og i samarbeid med Smartservice er det byttet litt over 43.000 målere på 
Helgeland. Nå tar HK Nett over stafettpinnen fra Smartservice og skal ha 
ansvaret for å booke og bytte målere til de 2.500 gjenstående kundene. Det er 
en god miks av årsaker på hvorfor ikke disse ble byttet i hoved utrullingen og 
følgende kategorier kan nevnes,  

o Kunder som bor andre plasser enn på Helgeland 
o Aktive- og passive nektere 
o Oppnådde ikke kontakt med kunder (kan være feil kundedata) 
o Smartservice fikk ikke gjennomført målerbytte av ulike årsaker  

 
 
05-19 Eventuelt 
 

 Forslag neste møte: Onsdag, 23. oktober 
 Tema som Brukerrådet ønsker informasjon om på neste møte: 

o Kile statistikk. Hvor er det sårbart. 
o Informasjon om investeringsplaner kommende år. 
o AMS – jordfeil/spenning og andre nytteverdier. 

 


