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14. november 2021

Til: Statnett

Nettutviklingsplanen 2021 – Strømnettet langs kysten Trøndelag- Nordmøre – Romsdal
Næringslivet vil ta del i det grønne skiftet og skape aktivitet langs kysten, nå.
Næringslivet langs kysten har store ambisjoner og langsiktige planer for utvikling av næringslivet og bidra
til det grønne skiftet og vi verdsetter at Statnett i utviklingsplanen anerkjenner dette.
Vi mener at ambisjonsnivået i Nettutviklingsplanen 2021 med 420 kV forsyning til Tjeldbergodden er bra,
men indikasjonen om etablering innen år 2040 er alt for sent og en slik tidsplan ikke vil ivareta
næringslivets og samfunnets behov langs kysten.
Vi ber om at Statnett prioriterer en nettutbygging som sikrer energiforsyningen for kysten Trøndelag –
Nordmøre – Romsdal innen 2027.
Det er i nettutviklingsplanen beskrevet et helt nytt konsept med separat utbygginger til Fræna og til
Tjeldbergodden istedenfor den tidligere skisserte sammenhengende linjen langs kysten. Vi kjenner ikke
basis, forutsetningene og grunnlaget for disse valgene, hva det betyr for samfunnsøkonomi med
verdiskapningspotensiale, kostnader for samfunnet og den enkelte kunde, naturinngrep, linjelengder,
saneringsmuligheter og hvordan anleggskostnader er planlagt dekket.
Tidligere har regionen stått samlet om Statnett sitt alternativ 6 og selv om dette var den prefererte
alternativet er vi positive til andre alternativer forutsatt at dette gir like gode løsninger for hele regionen
innen 2027.

Vennlig hilsen
Næringsliv i Aure, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund og Nordmøre, Orkland og Smøla

Kopi: NVE, Kommunene i regionen, Politiske partier og Stortingsgrupper i Trøndelag & Møre og Romsdal

Notat til Strømnettutvalget ad konseptvalg for nettkapasitet kysten Trøndelag Nordmøre – Romsdal i Statnett Nettutviklingsplan 2021.
Bakgrunn for brev til Statnett fra 7 Næringsforeninger datert 14. nov. 2021.
Bakgrunn
Våren 2019 informerte Statnett de regionale nettselskapene (NEAS & Istad) om at det ikke det ikke er
driftsmessig forsvarlig for Statnett sine deler av nettet med samlet uttak > 50 MW i Nordmøre &
Romsdal. På det tidspunkt var planene om økt forbruk bare i Romsdal/ Istad-området på ca 140 MW.
Statnett kommuniserer samtidig at de vil gjenoppta utredninger av tiltak som vil øke tilgjengelig
nettkapasitet inn til området.
Utredningsprosess 2019-2021
Statnett etablerer en nettside for å orientere om prosjektet: https://www.statnett.no/vareprosjekter/region-midt/naring-og-nett-nordmore-og-romsdal/

I utredningene fra
Statnett er det 6 konsept
alternativer med frem til
september 2021 hvor
alternativ 6 er en
gjennomgående kystlinje
420kV Snildal – Fræna:

Nettutviklingsplan presentert 30. september 2021:

Planen inneholder ny radial linje til
Fræna som kan bygges innen 2030
for å gi Fræna tosidig forsyning og en
ny 420 kV linje Snildal –
Tjeldbergodden – Surna som kan
bygges innen 2040.

Disse linjene vil dermed gi n-1
punktforsyning til Tjeldbergodden og
Fræna som per i dag har n-0
forsyning på henholdsvis 132kV
NEAS nett og 420 kV Statnett.

Prosessen og beslutningsgrunnlag
Næringsforeningene i regionen har tidlig informert Statnett om at alternativ 6 var foretrukket
(indikert med grønt nedenfor). Det er uavklart hva som gjør at de foreslåtte trasene for
punktforsyninger til Tjeldbergodden og Fræna (merket med blå) er besluttet av Statnett.
Basis, forutsetningene og grunnlaget for valgene presentert i Nettutviklingsplan 2021, og hva det
betyr for samfunnsøkonomi med verdiskapningspotensiale, kostnader for samfunnet og den enkelte
kunde, naturinngrep, linjelengder, saneringsmuligheter og hvordan anleggskostnader er planlagt
dekket er ikke presentert. Prosessen og grunnlag for beslutning oppleves som en "Black-Box" for
næringslivet.

