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          15. april 2018 

 

Avvis North Connect - Naturkonsekvensene av ny 

mellomlandsforbindelse må utredes 

 
Viser til konsesjonssøknad fra selskapet NorthConnect KS om å bygge en ny sjøkabel mellom 

Norge og Skottland, med høringsfrist 15.april 2018 og Naturvernforbundet sender med dette 

inn sitt høringsinnspill. 

 

Naturvernforbundet ber om at NVE sier nei til foreliggende konsesjonssøknad fra 

NorthConnect. I konsekvensutredningen for naturmangfold er det gjennomført en mindre 

vurdering av «samlet belastning», jf. naturmangfoldloven § 10. Dette er avgrenset til 

plasseringen av omformerstasjonen og sjøkabeltraseen. Vi mener det må gjøres en langt 

mer omfattende utredning, som drøfter samlede konsekvenser av å innføre en tredje 

mellomlandsforbindelse. Det inkluderer behov for nettutvikling, mulig økt effektkjøring i 

eksisterende kraftverk og behov for utbygging av ytterligere kraftverk. 

 

Vi viser også til vårt innspill sendt 14. desember 2017 samt fellesinnspill med en rekke natur- 

og miljøorganisasjoner sendt 24. november 2017. Her uttrykte vi sterk bekymring over 

manglende utredning av konsekvenser for natur og friluftsliv. Vi understreket og fremmet 

krav om tilleggsutredninger, som også gjør rede for indirekte påvirkninger og sumvirkninger 

av tiltaket. I møte med NVE 27.februar 2018 forklarte vi bakgrunnen for vår bekymring og 

gjentok at det må lages en langt mer utfyllende utredning. 

Økosystemene knyttet til elver, våtmarker og vann er under press. Det samme gjelder en 

økende nedbygging av natur, noe som per i dag utgjør hovedtrusselen mot hele 80 % av våre 

rødlistede arter (Artsdatabanken 2015). Utbygging for kraftproduksjon er fortsatt betydelig, 

med påfølgende omfattende og negative inngrep i norsk natur. Utbygging, produksjon og 

overføring av energi påvirker naturen og derigjennom også muligheten til å stanse tapet av 

natur, slik vi er forpliktet til jf. ratifisering av konvensjonen for biologisk mangfold (CBD).  

Norsk lovverk har strenge krav til kunnskapsinnhenting og vurdering av natur- og 

miljøkonsekvenser, f.eks. gjennom vannressursloven, naturmangfoldloven og plan- og 

bygningsloven. I planprogrammet for NorthConnect forventer vi at det gjennomføres 

tilleggsutredninger inkludert et nullalternativ, slik KU-forskriftens § 21 og § 27, i tråd med 

naturmangfoldloven § 7, pålegger.  

Konsekvensutredningsforskriftens § 21 tilsier at tiltakshaver må legge fram 

tilleggsdokumentasjon for å sikre en overordnet vurdering. Da skal også den samlede 
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virkningen tas i betraktning i utredningsprogram for denne typen tiltak. 

Konsekvensutredningsforskriften legger til grunn en utvidet forståelse av «samlede 

virkninger», slik at også «indirekte», «langsiktige» virkninger og allerede «gjennomførte» 

tiltak skal være klarlagt. 

I planprogrammet til NorthConnect KS er de samlede og langsiktige effektene av 

mellomlandsforbindelsen ikke utredet. NorthConnect KS viser i søknad om handelskonsesjon 

til at mellomlandsforbindelsen vil «gi mulighet til utvikling av ny kraftproduksjon i området». 

Konsesjonsvurderingene diskuterer ikke konsekvenser på naturen for utvikling av ny 

kraftproduksjon i området. Utredningene må inneholde vurderinger av hvor og hvordan det 

eventuelt skal kunne bygges ut ny kraftproduksjon.  

Statnett sier i sin konsesjonssøknad for kabler til Tyskland og Storbritannia i 2013 at: 

«Kablene kan gi noe mer prisstruktur i Norge og dermed gi økte incentiver til effektkjøring av 

kraftverk som igjen kan ha naturulemper». Utredningen av NorthConnect mangler helt en 

drøfting av «naturulemper» ved økt effektkjøring. Naturvernforbundet mener dette burde 

vært drøftet. Hvordan vil etablering av NorthConnect som mellomlandsforbindelse øke 

presset for å etablere mer effektkjøring? Vi mener at dagens revisjonsprosesser allerede som 

institutt har betydelig svakheter og mangler knyttet nettopp til naturhensyn. Økt press på 

fornybar energi vil derfor kunne få betydelige negative naturkonsekvenser også for alle de 

pågående og framtidige revisjonssakene som vi står overfor. 

Hovedanliggende for oss i denne høringen er derfor å fastslå at NorthConnect ikke har 

utredet eller vurdert om og hvordan en ny kabel vil kunne presse fram mer effektkjøring av 

norske vassdrag med de alvorlige naturkonsekvenser det kan ha.  

Naturvernforbundets kritikk mot konsesjonssøknaden til NorthConnect gjelder uavhengig av 

eierskapet til kabelen. Skulle NorthConnects søknad avvises og Statnett videreføre ideen om 

en kabel til Skottland, krever vi at samlede naturkonsekvenser må utredes. 

 

Vennlig hilsen 

Norges Naturvernforbund,  

 

 

 

 

 

 

Maren Esmark       Arnodd Håpnes 

generalsekretær      fagleder 

 

    

 

 


