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Møtereferat 
Møtenummer: 1/2020 

Dato og tid: 20.10.2020 
11:00–14:00 

Sted Mosjøen 

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

Forfall:  

Referent: Frode Dorp 

Beskrivelse: Møte i Brukerrådet 

Sak 1 Valg av leder og nestleder 

Saksnummer: 01-2020 

Saksinformasjon: Det ble en kort orientering og diskusjon på hvordan rulleringen av vervene har vært 
håndtert opp igjennom årene. Praksisen har vært at nestleder har overtatt 
ledervervet slik at man fikk kontinuitet. Vervene har også gått på rundgang mellom 
brukergruppene i Brukerrådet.  

Steinar Ottermo ble takket av som leder og har gjort en fremragende jobb i denne 
perioden. 

Vedtak: Leder: Bjørn Kleftås 

Nestleder: Tore Bjørnå Hårvik 

Valgt for de to neste årene 
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Sak 2 Regionalnettstariffer 2021 

Saksnummer: 02-2020 

Saksinformasjon: Eivind Parelius gikk igjennom tallgrunnlaget og presenterte regionalnettstariffene for 
2021. 

Se vedlegg. 

Vedtak: Til orientering. 

  

  

Sak 3 Linea informerer 

Saksnummer: 03-2020 

Saksinformasjon: Daglig leder Steinar Benum orienterte Brukerrådet om endringene som nå skjer i 
energibransjen og i selskapet. Stikkord er: 

 Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille som trer i kraft 1. januar 
2021. Dette er bakgrunnen for vårt navneskifte til Linea fra 30.10.2020. 

 Rammebetingelsene er i stadig endring.  
 Elektrifiseringen av samfunnet. 
 Forbedringsarbeid og kostnadsfokus i selskapet.   

Vedtak: Til orientering.  

Brukerrådet ønsker informasjon om planlagte prosjekter i Linea. 

Ansvar: Linea 

Tidsfrist: Neste møte 
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Sak 4 Info generelt 

Saksnummer: 04-2020 

Saksinformasjon: MIP: 

 Celsa Armeringsstål har fått beskjed av RME (NVE) om å gjøre noe med 
flimmersituasjonen. Dagens ordning gir driftsutfordringer og beslag på 
kapasitet og nyetableringer.  

 Elkem går for fullt. 
 Freyer jobber med pilot prosjektet for batterifabrikken. Trenger 2 MW. 

Neste steg er fast-track og til slutt en stor fabrikk. 
 Datasenter har hatt en redusert driften men bygger nå opp driften igjen. 
 Ferroglobe har redusert drift. 
 MIP jobber med flere interessenter for nyetableringer på området. 

Alcoa: 

 Drift og vedlikehold er tilbake på det normale etter at starten av corona 
situasjonen førte til en redusert i etterspørsel av aluminium. Etter 
sommeren har prisene og etterspørselen normalisert seg. 

 Vekstprosjektet er midlertidig stoppet på grunn av corona, men vil bli 
forsøkt tatt opp igjen om 1-2 år. 

 Prosjekt på støyperiet for omsmeltning av metall. Anlegget skal ha en 
kapasitet på 30 000 tonn. 

Statkraft 

 Statkraft er veldig opptatt av rammebetingelsene for renovering og for å 
øke kapasiteten for vannkraftanlegg. Stikkord er grunnrente og 
skatteregler. 

 Vilkårsrevisjoner fører til at man mister fleksibiliteten som er viktig for 
forsyningssikkerheten i Norge. Er ikke imot vilkårsrevisjoner men må 
legges til rette. 

 Var planlagt renovering av Rana Kraftverk i år men ble utsatt på grunn av 
corona. Planlagt oppstart til neste år der turbiner og vannveiene skal 
utbedres. 

 Det jobbes for å legge til rette for kapasitetsøkningen i Rana. Man ser på 
muligheter for å endre tilkoblingspunkt slik at dette gir muligheter for økt 
forbruk i området. Statkraft er ikke aktivt med på dette, men har sendt svar 
til Statnett der vi ikke har noen motforestilling mot endring dersom 
Statkraft ikke får en dårligere teknisk løsning eller må bære kostnader med 
endringen. 
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Alminnelig forbruk: 

 Befolkningsutviklingen i Nord Norge er en bekymringsfull.  
 Rammebetingelsene vanskeliggjør næringsvirksomhet i distriktene. 
 Arbor jobber med et prosjekt for resirkulering av trevirke 

  

  

  

Sak 5 Eventuelt 

Saksnummer: 05-2020 

Saksinformasjon: Neste møte planlegges i begynnelsen av juni 2021, og foreslår 9. juni som møtedato. 
Innkalling kommer. 

  

  

  

 


