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Brukerrådet for HK Netts regionalnett

Sted/Tid

Mosjøen / 04.09.2018

Deltakere

Toini Løvseth(Alcoa), Toril Sommerli (Statkraft), Bjørn Kleftås(MIP), Frode Valla(Nettsjef),
Eivind Parelius, og Frode Dorp (Kundeansv. Nettsaker)

Kopi til

Steinar Ottermo(Alcoa),

Referent

Frode Dorp

Agenda
01-18 Tariffer
02-18 HK Nett informerer
03-18 Info generelt: Sameiet, MIP, Alcoa, Statkraft og Alm. forsyning
04-18 Eventuelt

01-18 Tariffer
Helgeland Kraft gjennomgikk status og prognose for utviklingen av tariffene i
regionalnettet.
Se vedlegg «Presentasjon HKN i Brukerrådet 04.09.2018»
02-18 HK Nett informerer
 Konsernetablering ble gjennomført fra 01.07.2018 der vi er gått fra et til fire
organisasjonsenheter (Mor, Strøm, Vannkraft, Nett).
 Pågår et samarbeid med Nordlandsnett rundt felles nettdrift (Nettsam AS).
Også HK Vannkraft og SKS jobber med felles produksjonssentral (Vakinn
AS). Begge prosjektene har en målsetting om oppstart fra 01.04.2019.
 I dialog med oss vurderer Alcoa alternative forsyningsveier og større
kapasitet inn til bedriften.
 Statnett søker etter piloter for DSO rollen. Vi mener samarbeidet i Nettsam
styrker oss for å få en slik rolle, og vi har vist vår interesse til Statnett.
 Jobber for tariff utjevning i Norge, og for at innmatingstariffen fra
kraftprodusenter blir værende i regionalnettet. I dag går disse inntektene
rett inn i inntektsrammen til sentralnettet.
 Investeringsplaner for regionalnettet er minimert.

03-18 Info generelt
Sameiet:
 Sameiet er planlagt nedlagt fra 01.01.2019. Anlegget deles mellom MIP og
HK Nett.
MIP:
 Bytter ut trafoer på området for å øke kapasiteten fra 50- til 70 MW.
Planlegger å bygge ut 2 nye på 110 MW.
 Mange interessenter ønsker å etablere seg på området.
 MIP, HKN og Statnett samarbeider rundt flimmerproblematikken.
Alcoa:
 Jobber med kapasitetsøkning på 50 MW
Statkraft:
 Røssåga er stort sett ferdig men det jobbes nå med minstevannføringen.
 Se også vedlegg: «Presentasjon prosjekter Rana og Hemnes»
Alminnelig forsyning:
 AMS utrullingen går for fullt rundt om på Helgeland. Så langt har 25.000
kunder fått installert ny strømmåler. Dette utgjør 55% av vår totale
målerpark.
04-18 Eventuelt
Nytt Brukerrådsmøte planlegges torsdag 8. november.

