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Strømnettutvalget 
 
  

 
 
 
 
Innspill til strømnettutvalgets arbeid fra Nordland fylkeskommune   
 
Fylkesrådet i Nordland har gjort følgende vedtak i sak 072/2022 som innspill til strømnettutvalgets 
arbeid: 
 
Fylkesrådet mener det er positivt at strømnettutvalget ser på tiltak som kan redusere tiden det tar å 
konsesjonsbehandle nye nettanlegg, og som kan bidra til en mer effektiv utbygging og utnyttelse 
av strømnettet. Fylkesrådet har følgende innspill til dette arbeidet: 
 
1. Fylkesrådet i Nordland stiller seg bak Kraftfylka sitt innspill om regionale kraftforum for 

offentlige aktører og andre regionale interessenter med fylkeskommunene som sekretariat. 
Nordland fylkeskommune har positive erfaringer med slik dialog i tidligere prosjekter. Et 
regionalt kraftforum bør samordnes med Statnett og vil: 

a. Sikre systematisk informasjonsutveksling slik at alle aktører og interessenter får lik 
informasjon til samme tid, 

b. Se og vurdere alle aktuelle konsesjonssøknader i regionen samlet og i et overordnet 
perspektiv, 

c. Se konsesjonssøknadene i sammenheng med vedtatte planer på regionalt og 
kommunalt nivå, 

d. Bidra til koordinering av kommunale og regionale interesser inn i 
konsesjonsbehandlingen, åpne for diskusjoner og prosesser mellom ulike aktører, og gi 
mulighet til å drøfte forslagene, stille spørsmål og be om avklaringer i forkant av 
høringsuttalelser, 

e. Styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. 
 
2. Fylkesrådet i Nordland ber om at konsesjonsprosessen effektiviseres, og at dette skjer i tråd 

med hensynet til tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag, gode miljøutredninger, samt god 
forankring gjennom konsultasjonsretten og involvering av berørte interesser. Utvidet 
sakbehandlingskapasitet til NVE er et viktig tiltak, samt grep for å strømlinjeforme prosessene 
både hos NVE, Statnett og OED. Et regionalt kraftforum vil også bidra til en slik effektivisering. 
 

3. Fylkesrådet i Nordland ber om at dagens «førstemann til mølla»-prinsipp for tildeling av 
kapasitet i strømnettet endres slik at det er mulig å prioritere søkere slik at 
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samfunnsøkonomiske målsettinger ivaretas på en bedre måte. Det bør stilles krav til: 
 

a. Kvalitet på søknad; det bør komme tydelig fram hvem som er prosjekteier, hva 
kapasiteten skal brukes til og når det skal igangsettes. 

b. Betaling for reservasjon og/eller tildelingskriterier som modenhet av prosjektet. 
c. Hvordan prosjektet vil bidra til utslippsreduksjoner, arbeidsplasser og verdiskaping. 

 
4. Fylkesrådet i Nordland ber om at det utvikles nye finansieringsmodeller for investeringer i 

strømnettet til industriparker og -områder slik disse får kapasitet til ny industriutvikling uten at 
det berører eksisterende nettkunder. Fylkesrådet ber om at man ser på løsninger hvor statlige 
institusjoner forskutterer slike investeringer. 
 

5. Fylkesrådet i Nordland ber om at man ser på alternative tiltak for å ivareta effekttopper i 
strømnettet for å begrense behovet for investeringer og naturinngrep. 

 
6. Fylkesrådet viser til Svenska kraftnät sitt forslag om å investere 8,4 milliarder i strømnettet for å 

møte nye industrietableringer i Nord-Sverige. I tillegg forslår de at Nord-Sverige skal bli 
pilotområde for kortere konsesjonsbehandlingstid. Vi ber strømnettutvalget merke seg disse 
forslagene og ber om at tilsvarende tenkning legges til grunn knyttet til ny kraftforeldene 
industri i Nord-Norge. 

 
Fylkesrådssaken ligger vedlagt i sin helhet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ann Helen Olsen Haubakk 
Faggruppeleder ressursutvikling og forskning 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 
     

 
 

 
Vedlegg: DokID 
Innspill strømnettutvalget 424883 
Innspill fra Kraftfylka 424884 

 


