
 

1 

Møtereferat 

Sak:  Referansegruppemøte i Forum for fremtiden 

nett 

  

Møtedato: 24.1.2018 Kl.: 10 – 15 Sted:  Oslo 

Til stede: Sigurd Kvistad (Hafslund Nett), Åshild Helland (Lyse Elnett), Gerd Kjølle (SINTEF Energi), 

Lars Kristian Vormedal (Statnett), Ingrid von Streng Velken (BKK Nett), Eilert Henriksen 

(Norgesnett), Trond Svartsund (Energi Norge), John Arild Raaen (LOS Energy), Tore Morten 

Wetterhus (Glitre Energi Nett), Audun Kolstad Wiig (KS Bedrift), Jan-Erik Brattbakk 

(Ringeriks-Kraft Nett), Eivind Gramme (Skagerak Nett). Fra NVE: Ove Flataker, Bjørnar 

Fladen, Roar Amundsveen, Runa Haave Andersson, Eirik Eggum, Jørgen Tjersland, Camilla 

Aabakken 

Fravær: Ole-Petter Halvåg (Agder Energi), Knut Lockert (Distriktsenergi), Arnstein Flaskerud 

(Fjordkraft), Bård Olav Uthus (TrønderEnergi Nett) 

Møteleder: Bjørnar Fladen 

Referent: Camilla Aabakken Dato/sign.: 25.1.2018 

Saksnr.:    Arkiv:     

Kopi:    

 

Nr. Dagsorden Ansvar/dato 
1 Status for NVEs arbeid som er relevant for forumet 

Ove Flataker presenterte status for NVEs arbeid som er relevant for 

forumet med spesielt fokus på DSO-rollen 

 Rammeverk for piloter 

 Lokal produksjon 

 Trange nett / utkoblbar produksjon 

 EU-kommisjonens vinterpakke 

 Inntektsrammens nøytralitet 

 Markedsløsninger for lokal fleksibilitet 

 Batterier i nettet 

 Mikronett / energisamfunn 

   

2 Energi Norges arbeid med DSO-rollen og fremtidens nettregulering 

Trond Svartsund presenterte et prosjekt som skal starte i år der Energi 

Norge skal se på DSO-rollen. Svartsund presenterte også resultater av 
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masteroppgaver som har sett på morgendagens utfordringer, bl.a. 

plusskunder, sluttbrukerfleksibilitet og lokal lagring.  

4 Gjennomgang av case inntektsramme v/Skagerak Nett 

Eivind Gramme presenterte Skagerak Netts arbeid med å vurdere 

sluttbrukerfleksibilitet som alternativ til tradisjonell nettforsterkning/-

investering.  

5 Gjennomgang av batterirapporten v/DNV GL 

Thomas Bjørnerud og Erik Dugstad fra DNV GL presenterte rapporten de 

har laget på oppdrag fra NVE om bruk av batterier i kraftsystemet. 

Rapporten ser bl.a. på om nettselskap bør få eie batterier.  

Rapporten er tilgjengelig her.  

6 Idemyldring om lokale energisamfunn 

Deltakerne diskuterte hvordan nettselskap blir påvirket av lokal produksjon 

og energisamfunn og om de ser noen utfordringer med dagens regulering. 

Kostnadsfordeling, eierskap, måling, leveringskvalitet, leveringsplikt og 

systemtjenester var noen av temaene som ble tatt opp.  

7 Videre arbeid i 2018 

Det oppfordres til å komme med konkrete case der alternativer til nett 

vurderes slik at det kan regnes på hvordan inntektsrammereguleringen slår 

ut. 

Det oppfordres også til å komme med konkrete problemstillinger som er 

egnet for utredning. Gjerne knyttet til lokal produksjon og energisamfunn. 

Neste møtet blir i overgangen mai/juni 2018.  

 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_02.pdf

