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Stavanger kommunes innspill til Strømnettutvalget
Viser til mulighet å gi innspill til Strømnettutvalget.
Stavanger formannskaps enstemmige vedtak
Stavanger kommunes innspill for raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet er:
Det trengs en samlet strategi for prioritering av prosjekter. Prosjekter kan ikke tildeles etter
første mann til mølla-prinsippet.
Strategien bør ha tydelige, transparente og forutsigbare prinsipper for hvordan prosjekter
prioriteres.
Det må vurderes om det kan settes krav til energieffektivisering i søknader.
Det må vurderes om det kan reguleres hvilket effektbehov som meldes inn. Mange søknader
melder inn høyere effektbehov enn som er reelt og dermed er kraft reservert som kanskje ikke
blir brukt.
Det trengs en strategi for utbyggingstakt som følger opp nasjonale mål og strategier for det
grønne skiftet, og som ikke er utelukkende er basert på befolkningsframskrivinger fra SSB.
Den økonomiske belastningen for utbygging av nett må i større grad tas av staten, gitt at
eskaleringen av kraftbehovet ikke er drevet av befolkningsutvikling, men av det grønne skiftet i
industrien.
Kommunene må involveres tidlig både i overordnet strategisk planlegging og detaljplanlegging.
Stavanger kommune forventer at søknader er konsekvensutredet, slik at prosessen er i tråd
med intensjonene i plan- og bygningsloven. Med dette forventes det grundige og faglige
vurderinger som viser prissatte og ikke-prissatte konsekvenser hvor de samfunnsmessige
interessene må være tydelige. Det er nødvendig med grundige vurderinger av alternativer,
både overordnet og detaljert. Forslag med avbøtende tiltak bør også inkluderes i en
konsesjonssøknad, eksempelvis jordkabel og finansiering av avbøtende tiltak bør være avklart
tidlig. En godt utredet søknad er også viktig for å redusere konsesjonsbehandlingstiden.
Utbygging i by bør som hovedregel skje med jordkabel, blant annet for å verne strategisk
verdifulle grøntstrukturer.
Finansiering må avklares tidlig og staten må være villig til å ta et stort løft.
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Når det skal velges framføringsløsning for strøm og kostnader på kabelløsning kontra luftspenn skal
beregnes, må hele kostnadsbildet belyses, også det samfunnsøkonomiske.
Luftspenn blir ofte pekt på som et mye billigere alternativet enn jordkabel uten at det er
tatt hensyn til at dette vil medføre ulemper for natur og landbruk. Langdryge prosesser for
å få på plass et luftspenn kan trolig gå vesentlig raskere om kabel blir valgt. Dersom vi får
strømmen fortere fram, vil det ha stor betydning både for miljø og for næringsetablering i
områder med strømmangel.

Med hilsen

Anne Woie
næringssjef

Linda Ekholm
saksbehandler
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