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Brukerrådet for HK Netts regionalnett

Sted/Tid

Mosjøen / 20.11.2018

Deltakere

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

Kopi til

Toril Sommerli (Statkraft),

Referent

Frode Dorp

Agenda
05-18 Tariffer 2019
06-18 HK Nett informerer
07-18 Info generelt: Sameiet, MIP, Alcoa, Statkraft og Alm. forsyning
08-18 Eventuelt

05-18 Tariffer 2019
Helgeland Kraft gjennomgikk bakgrunnstallene for inntektsrammen og tariffene for
2019.
Se vedlegg «Tariffer regionalnett 2019»
06-18 HK Nett informerer
 Nasjonal tariffutjevning er noe som bransjen ønsker, men er ikke nevnt i
neste års statsbudsjett selv om det virker som om at det er flertall på
Stortinget med KrF sin støtte.
 R8-komponent overtagelsen fra Statnett går sin gang, og HK Nett blir da
også operatør for eventuell vindkraft på Øyfjellet og Sjonfjellet.
 Spennende forespørsler rundt elektrifisering av offshore på Helgeland.
 Både MIP og HK Nett ønsker at Statnett kommer på banen for å diskutere
og samhandle rundt alle de spennende planene som nå ligger på
Helgeland.
 Bransjen i samarbeid med Statnett ser på et digitaliseringsprosjekt rundt
dataflyten og styring av komponenter i strømnettet i Norge.

07-18 Info generelt

Sameiet:
 Sameiet opphører ifra 01.01.2019 og fordeles mellom MIP og HK Nett.
Saken ble referert på forrige møte.
MIP:
 Mange er interessert i å etablere seg på området.
 MIP har søkt NVE om anleggskonsesjon for en ny krafttrafo (110 MVA) og
vurderer også å erstatte eksisterende krafttrafo som forsyner Celsa, da denne
er fra 60-tallet.
Alcoa:
 Jobber fortsatt med effekt økning på ovnene. Venter på klarsignal på
investeringen, og planlegger å kjøre en pilot på noen av ovnene.
 Vurderer planer for nye smelteovner på 3 MW i støyperiet.
Statkraft/ HK Vannkraft:
 Ikke representert.
Alminnelig forsyning:
 Ikke noe nytt
08-18 Eventuelt
 Vi tar stilling til tidspunkt for nytt Brukerrådsmøte når vi har fått sett på og
regnet på forslagene til endringer i tariff modellen.
 Vi mangler representant for alminnelig forsyning i Brukerrådet. HK Nett
foreslår at vi spør Bjørn Jarmund (Arbor). Ingen innvendinger fra Brukerrådet.

