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Innspill til Energikommisjonen fra Fredrikstad kommune
Det vises til invitasjon om å sende innspill til Energikommisjonen og til kommisjonens
mandat.
Nedre Glomma er Norges fjerde største industriområde målt i antall sysselsatte, og vi er
stolte av industrien vår. I Fredrikstad har industribedriftene praktisert sirkulær økonomi med
energi og ressurser lenge før begrepet ble etablert. Kompetansemiljøet i Norsk Senter for
Sirkulær Økonomi er lokalisert her, og bidrar til utvikling lokalt og nasjonalt. Den seneste
nyetableringen her er Hydrovolt som skal gjenvinne råstoffer fra batterier, og er et godt
eksempel på bedrift som trengs i lavutslippssamfunnet. Nå er vi imidlertid bekymret for videre
grønn omstilling og utvikling i regionen vår.
En sentral forutsetning for grønn omstilling er raskere strømnettutbygging enn i dag
Det framgår av mandatet at vurderingene til Energikommisjonen blant annet skal skje på
grunnlag av strømnettutvalgets rapport. Denne er ventet 15. juni, og man kjenner dermed
ikke forslagene som kommer. For sen oppgradering av strømnettet er en av de største
barrierene for videre grønn omstilling og verdiskaping i Nedre Glomma-regionen, og
Fredrikstad kommune vil derfor kommentere dette.
Overføringen av elektrisitet er i ferd med å bli en flaskehals for elektrifiseringen i Nedre
Glomma-regionen. Vi nærmer oss kapasitetstaket på overføring, som innebærer at de neste
store prosjektene ikke vil få tilført kraft på mange år. Det tar 10 år eller mer å oppgradere
kraftnettet under dagens rammevilkår. Dette er for lang tid og det er med forventning vi ser at
strømnettutvalget blant annet vurderer hvordan konsesjonsbehandling kan kortes ned,
samtidig som andre hensyn ivaretas.
De eksisterende bedriftene i Nedre Glomma har ambisjoner om ytterligere klimaomstilling og
grønn jobbskaping. Usikkerheten svekker investeringsviljen hos disse. Fredrikstad har to nye
næringsområder under utvikling som trenger forutsigbarhet. Det er utfordrende å inngå
kontrakter med nye bedrifter når energispørsmål er uavklart. Det ene er en av Europas
største på nær 1000 mål og er sentral for hele regionen. Vi venter dessuten store nye
effektbehov til omlegging av transportsektoren, og energikrevende karbonfangst og -lagring
er aktuelt for flere anlegg i regionen. Alt dette risikerer å bli låst til dyr fossil energi eller
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skrinlagt uten reelle og tilstrekkelige fornybare alternativer. Dette vil kunne få konsekvenser
for arbeidsplasser og for verdiskapingen ikke bare i et lokalt perspektiv, men også nasjonalt.
Fredrikstad har satt seg ambisiøse klimamål. Vi ser ikke hvordan vi skal oppnå disse uten
økt overførsel av elektrisitet. Dette vil dessuten kraftig begrense vårt lokale mulige bidrag i
klimaomstillingen nasjonalt. Med ambisjoner om 55 prosent kutt hjemme sammenliknet med
1990, og med inkludering av kvotepliktig industri, så må også nasjonale myndigheter snu
enhver mulig stein for klimagasskutt.
Det understrekes at det er avgjørende for Nedre Glomma-regionen med rask vurdering og
implementering av grep for hurtigere strømnettutbygging.
Invitasjon til besøk
Fredrikstad og Nedre Glomma representerer et mangfold av utfordringene som
Energikommisjonen skal jobbe med, og tror vi; inspirasjon til å finne løsningene. Vi vil derfor
benytte anledningen til å invitere Energikommisjonen på et besøk til regionen.
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