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Møtereferat 

Sak: Referansegruppemøte Forum for fremtidens 

nett   

  

Møtedato: 21.6.2017 Kl.:  Sted:  Oslo 

Til stede: Sigurd Kvistad, Åshild Helland, Gerd Kjølle, Lars Kristian Vormedal, Ingrid von Streng 

Velken, Eilert Henriksen, Trond Svartsund, Knut Lockert, Arnstein Flaskerud, Tore Morten 

Wetterhus, Jan-Erik Brattbakk, Audun Kolstad Wiig, Ove Flataker, Roar Amundsveen, 

Bjørnar Fladen, Cathrine Åsegg Hagen, Anne Glomnes Rudi 

Fravær: Ole Petter Halvåg, John Arild Raaen, Bård Olav Uthus, Camilla Aabakken, Eirik Eggum 

Møteleder:  

Referent:  Dato/sign.: 4.7.2017 

Saksnr.:    Arkiv:     

Kopi:    

 

Nr. Dagsorden 

Ansvar

/dato 

1 Status for NVEs arbeid  

NVE gikk igjennom status for pågående arbeid relevant for Forum for fremtidens 

nett.  

 Selskapsmessig og funksjonelt skille – forskriftsarbeid 

 Tilknytningsplikt for produksjon 

 Tariffutforming – forskriftsarbeid 

 Systemansvaret – forskriftsarbeid 

 Leveringskvalitet – forskriftsarbeid  

 NVE-renten 

 Nettsystem i lavspenningsnettet – arbeidsgruppe i samarbeid med DSB og 

bransjen 

 Nettkoder som følge av EU-regelverk 

 Markedsmanipulasjon og innsidehandel. 

 Innspill til vinterpakken 

 Digitalisering  

2 Gjennomgang av referat fra første møte  
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Det var ingen kommentarer til referatet fra første møte. 

3 Innspill fra møtedeltakere 

Referansegruppedeltakerne som ikke hadde anledning til å være med på første 

møte fikk muligheten til å komme med innspill på utfordringer for fremtidens 

nettselskap og hva forumet kan bidra med.  

Punktene nedenfor er et sammendrag av innspillene: 

Nettselskapenes rolle: 

Skal nettselskapene være en tilrettelegger eller i større grad delta i det grønne 

skiftet? 

Samhandling mellom DSO og TSO er viktig, spesielt i en mer aktiv drifting av 

distribusjonsnettet. 

Viktig å kunne gi riktig prissignal uten å få et stort omdømmeproblem. 

Fremtidens nettselskap må være aktive og tilpasse seg det som kommer. 

Må ta i bruk fleksibilitet og kunne styre og regulere. 

Regulering: 

Regulering bør legge seg på funksjonsnivå. 

 

Usikkert hva fremtiden bringer – ønske om at regulering er prinsipiell og staker ut 

kurs uten å gå for mye i detaljer. 

 

Bør fokusere på konkurranse mellom nettselskap. 

 

Mener dagens regulering fokuserer for mye på investeringer i forhold til 

alternativer til nett. Hvordan premiere tiltak for å unngå unødvendige investeringer 

i nett og nettanlegg. 

 

Viktig å huske på at endring av regulering og uforutsigbarhet innebærer risiko for 

aktørene. 

 

Digitalisering: 

Viktig å se på digitalisering som en integrert del av utviklingen. 

IKT-sikkerhet er og blir viktig. 

 

  

4 Gjennomgang av tabell og gruppearbeid 

NVE gikk igjennom tabellen med problemstillinger og mulige tema før deltakerne 

ble delt i grupper. Gruppene kom med innspill på tema som burde jobbes videre 

med. 

Tilbakemelding om at måten mulige tema var systematisert var ok. Må oppdateres 

etter møtet. 
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Punkter fra gruppen som ble fremhevet var: 

Rolleavklaring – både mellom DSO og TSO, men også mellom DSO og 

kommersielle aktører. Kan DSO eie batterier? 

Er de økonomiske insentivene for investering vs. alternativer riktig? 

Elektrifisering av transport – medfører høye investeringer – hvordan tariffere? 

Nettselskapenes rolle ved bruk av fleksibilitet og elektrifisering. 

Lik regulering av mikrogrid og nettselskap. 

Tilknytning av produksjon – utfordringer at nettet er dimensjoner for uttak og 

overbelastningsvernet gjelder både uttak og produksjon. 

Sikkerhet – samarbeid NVE/DSB/NKOM viktig. 

Lokale energisamfunn: eierskap av nett og kunders rettigheter er en viktig 

avklaring. 

 

5 Aksjonspunkt bransjen 

NVE ber om at bransjen kommer med case som kan benyttes i vurdering av 

hvordan inntektsrammereguleringen tar hensyn til investeringer vs. alternativer til 

nett.  

6 Aksjonspunkt NVE 

Oppdatere og forenkle oversikt over tema jf. punkt 4. 

Oppstart arbeid på utvalgte tema.  

Opprette nettside på nve.no hvor relevant info legges ut. 

Nytt møte i referansegruppen tentativt i slutten av november 2017.  

   

 


