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Høring: Statnetts søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikten 

Sammendrag 

Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om dispensasjon fra tilknytningsplikten 

som forplikter Statnett til å bygge en ny 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn for å gi rom 

for ny kraftproduksjon fra Raggovidda vindkraftverk og Hamnefjell vindkraftverk. 

Fylkesrådmannens innstilling 

1. Finnmark fylkeskommune oversender følgende høringsuttalelse til NVE: 
 
Finnmark fylkeskommune vil på det sterkeste fraråde Norges vassdrags- og 
energidirektorat å innvilge Statnett dispensasjon fra tilknytningsplikten. 
Tilknytningsplikten er av stor prinsipiell viktighet for å sikre utbygging av viktig 
infrastruktur i hele landet, også Øst-Finnmark. 
 
Dersom dispensasjonen innvilges vil all argumentasjon for bygging av sentralnett til Øst-
Finnmark bli verdiløs. Dagens kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn opererer på grensen til 
kapasiteten, noe som gjør at sannsynligheten for feil og utfall er svært stor. Finnmark 
fylkeskommune kan ikke akseptere at Øst-Finnmark, som eneste del av landet, skal 
være uten samfunnskritisk infrastruktur som sentralnett. 
 
Finnmark fylkeskommune mener at en dispensasjon fra tilknytningsplikten strider med 
Statnetts systemansvar, hvor Statnett i henhold til energilovforskriften § 6-1 skal 
tilrettelegge for «en tilfredsstillende leveringskvalitet i alle deler av landet». 
Kraftnettsituasjonen i Øst-Finnmark er ikke tilfredsstillende når det ikke finnes kapasitet til 
verken nytt forbruk eller ny produksjon. 
 
Finnmark fylkeskommune mener at dersom NVE mot all formodning innvilger Statnett 
dispensasjon så må det skje under presist definerte forutsetninger knyttet til 
behovsendringer i kraftproduksjon- og forbruk. Dispensasjonen må i så fall også være 
tidsavgrenset. 
 

2. Finnmark fylkeskommune sender en innsynsbegjæring til Statnett hvor det bes om 
innsyn i alt grunnlagsmateriale inkludert rapporter og utredninger som ligger til grunn for 
konklusjonen om at 420 kV kraftlinje til Varangerbotn er samfunnsøkonomisk ulønnsom. 
 

3. Finnmark fylkeskommune initierer et prosjekt i samarbeid med fylkesmannen, berørte 
kommuner, kraftselskaper og relevante organisasjoner for å styrke argumentasjonen for 
bygging av 420 kV kraftlinje til Varangerbotn. Prosjektet skal også ha som formål å sette 
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kraftlinjen på den politiske dagsorden sentralt. Prosjektet finansieres over eksisterende 
prosjektmidler satt av til oppfølging av Handlingsplan for Vindkraft. 

 
 
 
 
 

Vadsø 23.05.2018 
 
 
 

Øystein Ruud 
fylkesrådmann 

 
Jakob N. Øien 

     konst. ass. nærings- og 
nordområdesjef 

Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikten 
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Bakgrunn 

I henhold til energiloven § 3-4 og energilovforskriften § 3-4 er nettselskapene i Norge underlagt 
en tilknytningsplikt. I Øst-Finnmark er det to vindkraftverk, Hamnefjell vindkraftverk og 
Raggovidda vindkraftverk, som har fått konsesjon til bygging av vindkraftverk som utløser 
tilknytningsplikten til Statnett. Statnett søker nå om dispensasjon fra denne tilknytningsplikten. 
 
 

Beskrivelse 

Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune og Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord kommune 
har begge fått konsesjon til bygging av to byggetrinn i sine prosjekter. Felles for de to 
prosjektene er at det ikke er kapasitet i dagens sentralnett mellom Skaidi og Varangerbotn til å 
håndtere ny kraftproduksjon i Øst-Finnmark. For at de to prosjektene skal kunne realisere 
produksjonspotensialet i sine konsesjoner, må sentralnettet oppgraderes med en ny 420 kV 
kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn. 
 
I henhold til tilknytningsplikten har nettselskapene plikt til å bygge nettilknytning av ny 
kraftproduksjon, og om nødvendig gjøre de investeringene i egne nettanlegg som tilknytning av 
produksjonsprosjektet utløser. De to ovennevnte prosjektene utløser tilknytningsplikten for 
Statnett. 
 
Energiloven åpner imidlertid for at nettselskapene kan søke om dispensasjon fra 
tilknytningsplikten dersom nettinvesteringen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Statnett har 
søkt NVE om dispensasjon fra tilknytningsplikten til de to vindkraftprosjektene fordi de mener at 
den store investeringen i en 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn bare for å få kapasitet til 
de to vindkraftverkene ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. 
 
Statnett har lagt en rapport ved søknaden som understøtter konklusjonen om at kraftlinjen ikke 
er samfunnsøkonomisk lønnsom. Grunnlagsmaterialet og beregningene som ligger til grunn for 
rapporten er imidlertid ikke gjort tilgjengelig. 
 
 

Vurdering 

Finnmark fylkeskommune har jobbet sammen med kommuner, organisasjoner og kraftselskaper 

i en årrekke for å forsøke å få realisert en 420 kV kraftlinje til Øst-Finnmark. Argumentasjonen 

for en slik kraftlinje følger 3 linjer:  

1. Kapasitet knyttet til fremtidig økt kraftforbruk 

2. Kapasitet knyttet til fremtidig økt kraftproduksjon 

3. Leveringssikkerhet og risiko for strømutfall 

 

Kapasitet knyttet til økt forbruk og/eller økt produksjon 

Bygging av infrastruktur som kraftnett blir ofte gjenstand for en «høna og egget» problematikk. 

Skal man bygge infrastruktur for å legge til rette for en fremtidig forventet eller ønsket utvikling, 

eller skal infrastruktur bygges fordi kapasiteten i den gamle infrastrukturen blir for lav. Hva skal 

komme først, kapasiteten eller behovet? I Finnmark har fylkeskommunen og andre aktører 

argumentert for at du aldri vil få etablert kraftkrevende industri eller næringsvirksomhet så lenge 
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man ikke har kapasitet i kraftnettet. En overkapasitet i kraftnettet vil gjøre det attraktivt å etablere 

næring og industri i Øst-Finnmark. Den samme problematikken får du knyttet til økt produksjon. 

Finnmark har store fornybare energiressurser, men så lenge det ikke finnes kapasitet i 

kraftnettet til å transportere energioverskuddet ut av fylket, vil denne ressursen ikke bli bygget ut. 

Noen vil hevde at økt forbruk og økt produksjon vil nulle hverandre ut, men det er ikke tilfellet i 

Finnmark hvor vi har høy produksjon og lavt forbruk om sommeren og motsatt om vinteren. 

 

Leveringssikkerhet og risiko for utfall 

Øst-Finnmark har lav leveringssikkerhet og høy risiko for utfall. Statnett har ansvaret for 

leveringssikkerheten i sentralnettet. Slik sett er Statnett en viktig samfunnsaktør med ansvar for 

en av de viktigste og mest sentrale delene av infrastrukturen. Fylkesmannens ROS-analyse har 

konkludert med at strømutfall i Finnmark over lengre tid i den kaldeste delen av vinteren, vil 

kunne medføre tap av liv. Et kraftnett som opereres på grensen av sin kapasitet har større risiko 

for utfall. Statnett har gjennomført enkle oppgraderingstiltak som gjør at kapasiteten økes noe i 

eksisterende nett, men det betyr at man vil fortsette å operere på grensen av hva som er 

forsvarlig. 

Energilovforskriften § 3-4 åpner for at NVE kan innvilge dispensasjon fra tilknytningsplikten, men 

fylkesrådmannen vil understreke at den samme forskrift i § 6-1 sier at Statnett som 

systemansvarlig skal legge til rette for en «tilfredsstillende leveringskvalitet i alle deler av 

landet.» Fylkesrådmannen mener at NVE gir Statnett anledning til å omgå dette lovkravet ved å 

innvilge den omsøkte dispensasjonen. 

 

Statnetts dispensasjonssøknad 

Når Statnett søker om dispensasjon fra tilknytningsplikten, så påvirker dette alle de tre 

ovennevnte argumentene for bygging av sentralnett til Øst-Finnmark. Dersom Statnett får 

innvilget dispensasjon fra tilknytningsplikten, vil i praksis argumentene knyttet til kapasitet for økt 

produksjon og forbruk forsvinne. På grunn av tilknytningsplikten kan man argumentere for at 

sentralnettlinjen til Øst-Finnmark må bygges for å gi kapasitet til å ivareta eksisterende 

konsesjoner for kraftproduksjon på Raggovidda og Hamnefjell vindkraftverk.  

Fylkesrådmannen frykter at dersom denne dispensasjonen blir gitt, så vil det senke terskelen for 

nye framtidige dispensasjoner, eksempelvis ved tilknytningsplikt til fremtidig nytt kraftforbruk ved 

utbygging av ny kraftkrevende industri. 

Det fremgår videre av søknaden at «Statnett oppfatter at en eventuell dispensasjon fra 

tilknytningsplikten er midlertidig» og at ved endrede forutsettinger «(…) for eksempel ved 

forbruksetableringer, vil det kunne medføre at dispensasjonen faller bort (…)». 

Fylkesrådmannen mener at denne typen formuleringer som åpner for tolkning og 

skjønnsmessige vurderinger er svært uheldig i en slik sak. Et minimumskrav ved innvilgelse av 

dispensasjon fra tilknytningsplikten må være at det skjer under presist formulerte forutsettinger 

som fjerner et hvert grunnlag for tvil dersom situasjonen knyttet til forbruk og produksjon i Øst-

Finnmark skulle endre seg. 
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Forholdet til NVEs høring om anleggsbidrag 

Fylkesutvalget behandlet i telefonmøte 25.05.18 en høringsuttalelse på NVEs forslag til 

forskriftsendring angående anleggsbidrag ved kraftnettutbygginger. Fylkesutvalget var tydelig på 

at denne forskriftendringen ikke må vedtas fordi den legger store kostnader for kraftnett over på 

fremtidige kraftprodusenter og/eller kraftkrevende industri. Fylkesrådmannen finner det 

tankevekkende at Statnett søker om dispensasjon fra tilknytningsplikten nå som NVE har forslag 

til endringer i nettforskriften på høring. Dersom forskriftsendringen blir vedtatt, vil en 

dispensasjon fra tilknytningsplikten bli overflødig fordi ingen kraftprodusenter og/eller 

industriaktører vil utløse tilknytningsplikten når de selv må betale halvparten av kostnaden for 

nettutbyggingen. Statnett er dermed godt gardert, slik at hvis forskriftsendringen ikke blir vedtatt, 

så vil de ha denne dispensasjonen å falle tilbake på. 

Finnmark fylkeskommune har det siste tiåret samarbeidet med kraftselskap, kommuner og 

organisasjoner om etablering av 420 kV kraftnett til Finnmark og Øst-Finnmark. Statnett har hele 

veien fremsatt argumentet om manglende samfunnsøkonomisk lønnsomhet som en effektiv 

stopper for diskusjonen. Fylkesrådmannen har til dags dato ikke sett grunnlagsmaterialet for 

Statnetts rapporter om samfunnsøkonomi. Fylkeskommunen har uttrykt tilfredshet med at 

Statnett nå er i gang med bygging av sentralnettlinjen fra Balsfjord til Skaidi, men beslutningen 

om denne delstrekningen utfordrer logikken i Statnetts argumentasjon. Denne delen av linjen ble 

også presentert som samfunnsøkonomisk ulønnsom i årene frem til utbyggingsbeslutningen ble 

tatt. Det framstår ikke som klart hva i forbruks- og produksjonsmønsteret som har endret seg så 

radikalt at kraftlinjen fra Balsfjord til Skaidi er blitt samfunnsøkonomisk lønnsom. 

Fylkesrådmannen mener på bakgrunn av det ovenstående at fylkeskommunen bør oversende 

en innsynsbegjæring til Statnett, hvor man ber om innsyn i alt bakgrunnsmateriale som ligger til 

grunn for konklusjonene om samfunnsøkonomisk lønnsomhet for begge delstrekningene av 420 

kV-linja. 

For å sikre videre fremdrift i arbeidet med realisering av 420 kV kraftlinje fra Skaidi til 

Varangerbotn, mener fylkesrådmannen at Finnmark fylkeskommune må ta initiativ til 

etableringen av et regionalt samarbeidsprosjekt. Prosjektet skal samle relevante aktører i 

Finnmark som jobber med å styrke argumentasjonen knyttet til kraftlinjen og sette 

problematikken på den politiske dagsorden sentralt. 


