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Høring angående søknad om utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse og forlengelse av 
konsesjons varighet for kraftvarmeverk på Skogn 

Norges Naturvernforbund krever at Olje- og Energidepartementet avviser Industrikraft Midt-Norges søknad om 
utsatt oppstart av gasskraftverket på Skogn.

Gasskraftverket på Skogn fikk konsesjon etter energiloven i 2000. Søknad om slik konsesjon ble sendt i mars 
1999 og grunnlagsmaterialet for beslutningen begynner å bli alt for gammelt. Primært krever vi derfor at OED 
avviser søknaden, sekundært krever vi at Industrikraft Midt-Norge pålegges å gjøre nye utredninger før en 
behandler en eventuell utsettelse av konsesjonen. 

Da Industrikraft søkte om konsesjon hadde man bak seg 3 år med netto import av strøm til Norge. Dette preget 
både den bakgrunnsdokumentasjon man la fram og den offentlige debatten. 

Dersom vi ser på perioden 1985-2002 ser vi at vi hadde netto eksport i 14 år, mens vi hadde netto import i kun 5 
år.  Netto eksporten av strøm for hele perioden lå på 72054 GWh. 

Ser vi på perioden 1995 – 2002 hadde vi 4 år med netto eksport og 4 år med netto import. For perioden som 
helhet hadde vi allikevel en nettoeksport på 17282 GWh. Vi hadde netto import i årene 1996, 1997, 1998 og 
2001. 

Ser vi på den seneste perioden fra 1999-2002 har vi hatt 3 år med netto eksport og 1 år med netto import. For 
perioden som helhet hadde vi en netto eksport på 27048 GWh. 

Disse tallene viser at Norge langt fra er i noen akutt knapphetssituasjon, vi er fortsatt nettoeksportører av strøm. 
Tallene viser også at Norge er tilbake i den gamle situasjonen hvor vi eksporterer mer enn vi importerer strøm. 
Dette bør tillegges stor vekt i behandlingen av Industrikrafts søknad.

Industrikrafts utslippstillatelse er heller ikke behandlet på en uavhengig og faglig forsvarlig måte. SFTs 
behandling av utslippssøknaden må kalles proforma og styrt av de politisk begrunnede retningslinjene fra 
Miljøverndepartementet som ble sendt ut i oktober 2000. Gjennom å avvise søknaden om utsatt oppstart, kan 
OED rette opp denne uansvarlige behandlingen av Industrikrafts gasskraftplaner. 

Vi vil også vise til våre tidligere høringsuttalelser og anker i sakens anledning.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

(sign)
Lars Haltbrekken
Nestleder
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