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Hei,
Oversender noe mer utfyllende innspill på spørsmålet om konsekvenser av manglende nettilgang
og eksempler på prosjekter i denne sammenheng som er berørt.
 
For Gilja prosjektet var det vanskelig å få Lyse Elnett til å søke om nødvendig oppgradering av
regionalnettet. De søkte første gang (2011) og fikk søknaden i retur fra NVE (2013). Deretter tok
det veldig lang tid å få oppdatert den, fordi de ventet på at OED skulle bekrefte NVEs
konsesjonsvedtak. Ny søknad ble sendt april 2018. Saksbehandling hos NVE tok ikke lang tid, fra
april 2018 - 11.01.2019.  Men, saken ble anket av Gjesdal kommune og oversendt til OED
20.3.2019.  Der ligger den fremdeles.  Slik sett kan vi hevde at OEDs forsinkede behandling
medførte at prosjektet ikke rakk fristen for igangsettelse innen elcertifikatordningen går ut nå
ved årsskiftet.
OEDs endelige bekreftelse av NVEs konsesjonsvedtak kan ofte være en utfordring da den kan
strekke ut i tid. Dette er en praksis som kan forstås ifht deres interne ressursbegrensninger /
prioritering.  Men det kan skape problemer, særlig fremover da det sannsynligvis blir vanskelig å
forlenge frist til oppstart i forbindelse med konsesjonsreformen. Løsningen er kanskje (men
kanskje vanskelig å få aksept for): Frist (5 år?) for oppstart fra siste offentlige tillatelse
foreligger, og/eller at nettselskapene har en tidsfrist på å søke om nettoppgradering som er
nødvendig for å realisere et produksjonsanlegg.
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Emne: Innspill fra Norwea
 
Hei,
Da det ble litt lite tid under vårt siste møte med Strømnettutvalget sender jeg over våre mer
utfyllende innspill, se vedlegg.
Vi har i utgangspunktet forsøkt å svare på de spørsmålene som ble oversendt referansegruppen
før siste møte med Strømnettutvalget, i tillegg har vi noen «frittstående» innspill.
Spesielt den sistnevnte kategori innspill skal betraktes som ideer fra vår side som ikke
nødvendigvis har blitt vurdert i alle henseender. De må sees på som innspill dere kan ta med i
helhetsvurderingen deres.
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