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Høyring søknad om nedlegging av reservekraftverket på Nyhamna i
Aukra kommune
-

Det blir vist til NVE si høyring med bakgrunn i Statnett sin søknad til NVE om nedlegging av foretakets
reservekraftanlegg på Nyhamna med henvisning til energilovsforskriftens § 3-5 d, jfr energiloven §31.
Statnett grunngjev nedlegginga med at dei ikkje har dei naudsynte løyva til fortsatt drift etter
ferdigstillelsen av 420 kV- linja Ørskog – Sogndal desember 2016.
NVE skal i si behandling av søknaden vurdere dei omsyn som talar for og imot løyve til ei slik
nedlegging, og inviterer til å gi høyringsuttale til søknaden.
Sikker kraftforsyning er naudsynt for regionen, både til alminneleg forsyning, næringsliv og
kraftkrevjande industri.
Ørskog – Sogndal-linja gir ei langt betre kraftforsyning til Møre og Romsdal, men
forsyningstryggleiken ut til Romsdalshalvøya og Nyhamna er framleis sårbar.
Ved OED si høyring til Statnett si utgreiing om val av konsept for meir påliteleg kraftforsyning til
Nyhamna, uttalte fylkeskommunen gjennom vedtak i fylkesutvalet i sak U-122/15, datert 16.11.2015:
Reservekraftverket ved Nyhamna må bli ståande som backup inntil både 420 kV Sogndal – Ørskog
linja og N-1 løysninga fram til Nyhamna er på plass.
OED har i etterkant av høyringa i brev av 13.03.2017 gitt si tilslutning til hovudkonklusjonane til
Statnett si konseptvalutgreiing og mellom anna påpekt at:
Energiloven med tilhørande forskrifter legger til rette for at Statnett og brukerne kan inngå avtaler
som øker leveringspåliteligheten og departementet mener Statnett bør tilrettelegge for dette.
Vi har fått forståing for at Gassco no er i gang med en utgreiing om moglegheiter for å auke
leveringstryggleiken, og at reservekraftverket kan utgjere ein del av denne løysinga.
Med bakgrunn i ovanståande, vår uttale og Gassco si utgreiing, anbefaler vi at NVE ber Statnett om å
avvente sine planar for nedlegging av reservekraftverket.
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