Notat Bergen næringsråd strømnettutvalget
Hovedbudskap:
-

Kapasiteten i overføringsnettet er i dag den største barrieren for etablering av ny industri i Bergensregionen.
Redusert ledetid og forsterking av overføringsnettet innad i regionen og mellom nord og sør er strategisk
viktig.

-

Det er ikke akseptabelt at vår kompetanse og industri blir fortalt at det bare er å dra et annet sted
der overføringskapsitet finnes – det er heller ikke realistisk at det skjer.

-

Det er her arbeidsplassene i olje og gass skal erstattes og kompetansen finnes, derfor må også det
vesentlige deler av det grønne skiftet skje her

-

Ledetiden kan reduseres dersom en går bort fra sekvensiell saksbehandling og kjører parallelle prosesser.
En bør vektlegge å redusere konflikt og ledetid gjennom å øke bruken av kabling på land og i sjø.
Likevel tar det for lang tid å etablere overføringskapasitet, derfor må der også vurderes kortsiktige tiltak
Kan vi kjøre nettet tøffere (nærmere tålegrense)?
Økt bruk at kontrakter med mulighet for utkobling (betinget tilkobling)
6 måneders ventetid på saksbehandler i NVE og en KVU som etter nesten et år fortsatt ligger i departementet
er ikke akseptabelt.

Kort bakgrunn
Kraft og overføringsbehovet for fremtidig kapasitet I Bergensregionen har økt dramatisk i det siste, i takt med at
industriprosjekt knyttet til det grønne skiftet har materialisert seg. I løpet av sommeren er det antydet at man har
måttet avvise prosjekter tilsvarende 2400 arbeidsplasser på grunn av manglende kapasitet.
Det har skapt stor uro at sentrale myndighetsaktører har antydet at industriaktører heller bør lokalisere seg et sted
der det finnes nettkapasitet.
Dersom en mener alvor med at det grønne skiftet skal bygges på skuldrene av den eksisterende industrien, må det
også være nettkapasitet der den eksisterende industrien er. Det er der arbeidsplassene vil bli borte, og det er der
kompetansen er i overgangsfasen.
Å velge å ikke bruke denne kompetansen der den er, betyr å si nei til industrielle muligheter, fremtidig vekst,
arbeidsplasser og verdiskapning. Det er ikke slik at investeringen automatisk kommer et annet sted i Norge dersom
den ikke skjer der.
Konklusjonen på det er at modellen for å beregne hva som er riktig samfunnsøkonomisk investering i overføringsnettet
også må ta hensyn til at vekstpotensialet er forskjellig. Det er varslede behov som er den beste indikatoren på det,
og en kan ikke forutsette at de varslede investeringene vil realiseres uansett. Markedssituasjon, kapitaltilgang og
tilgang på kompetanse vil variere, og nettkapasitet er i seg selv ikke den eneste utløsende faktoren, men en nødvendig
faktor. Derfor er ikke ledig overføringskapasitet i en landsdel et sterkt argument for å ikke sikre tilstrekkelig kapasitet
i en annen landsdel.
Bergen Næringsråd støtter sterkt opp om ambisjonen med utvalget – å redusere ledetiden for å få på plass tilstrekkelig
overføringskapasitet. Det er avgjørende for om vi på Vestlandet vil oppleve en forvitring eller en fornyelse der vi er
ledende i det grønne skiftet.
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Forvitring eller Omstilling

Konsekvenser
Grønt skifte blir ikke realisert
Nye arbeidsplasser blir ikke skapt
Eksisterende næringsliv betaler høyere pris
Verdiskapning blir ikke realisert
Eksisterende kompetanse blir ikke brukt

Kapital

Infrastruktur

Kompetanse

Marked

Våre innspill - fornying
Saksbehandlingstid:
-

Kapasitet

-

Løsninger for hurtigere saksbehandling

-

Billigste eller minst konfliktfylte løsning

Vurderingsforutsetninger:
-

Fremtidig behov må skalere fremtidig nett

-

En landsdels kapasitet må ikke utelukke en annen landsdels mulighet

Kort sikt – høyere utnyttelsesgrad av eksisterende kapasitet
- Økt bruk av kontrakter med betinget tilkobling

